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 او یک ملکه است

 آغاز

 مذهبی کاتولیک متعصب... یاو یک دختر روس بود... از یک خانواده

از دختران برای خرید لوازم خانگی به یکی یکی از بازرگانان روس به او پیشنهاد داد همراه با گروهی 
 از کشورهای خلیج بیاید، سپس آن را در روسیه بفروشد...

 این قراری بود که آن مرد روس با دختران گذاشته بود...

ی فساد او اما هنگامی که به آنجا رسیدند، نقاب از چهره برداشت و به آنان پیشنهاد داد در شبکه
 به آنان پیشنهادات وسوسه انگیزی داد... پول زیاد... روابط گسترده... مشغول به کار شوند... وی

ی مذهبی خود پایبند بود... و بسیاری از آن دختران قبول کردند... به جز آن دختر که نسبت به عقیده
 نپذیرفت...

به آن مرد به دخترک خندید و گفت: تو اینجا گرفتار خواهی شد... جز لباست چیزی نداری و من هم 
 تو چیزی نخواهم داد... و به او فشار آورد تا پیشنهادش را بپذیرد...

هایشان را پنهان کرد... او را همراه با دیگر دختران در یک واحد آپارتمانی ساکن کرد و پاسپورت
 دختراِن دیگر به کاری که او خواسته بود پرداختند، اما او بر پاکدامنی خود باقی ماند...

کرد که پاسپورت او را پس دهد یا وی را به کشورش باز گرداند... اما رد اصرار میهر روز به آن م
 پذیرفت... تا آنکه یک روز آن را پیدا کرد و از خانه گریخت...نمی

دانست به کجا برود... در خیابان سرگردان بود و جز لباسی که به تن داشت هیچ چیز نداشت... نمی
 پولی، نه غذایی و نه جایی... ای، نه آشنایی، نهنه خانواده

رفت... ناگهان جوانی را دید که سه زن همراه او بودند... به دخترک درمانده به چپ و راست می
 اش اعتماد کرد و به سویش رفت...قیافه
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 شروع کرد به حرف زدن با زبان روسی...

 داند...جوان معذرت خواست و اشاره کرد که روسی نمی

 دانید؟میدختر گفت: انگلیسی 

 گفتند: بله...

خوشحال شد... از شدت خوشحالی اشکش جاری شد و گفت: من زنی اهل روسیه هستم... 
خواهم به کشورم باز گردم... از داستانم چنین است... نه پولی همراه دارم و نه جایی برای ماندن و می

ام تماس بگیرم و شرایط بازگشتم خواهم فقط دو یا سه روز به من جا دهید تا بتوانم با خانوادهشما می
 را فراهم کنم...

 گوید؟های آن دختر فکر کرد... شاید کاله بردار باشد؟ شاید دروغ میبه حرف« خالد»

کرد و در کرد... خالد با مادر و خواهرانش مشورت میآن دختر با چشمانی گریان به خالد نگاه می
 ی خودشان بردند...پایان او را به خانه

های تلفن مشکل داشت... هر ساعت یک داد... خطاش تماس گرفت اما کسی پاسخ نمیانوادهبا خ
 گرفت اما...بار تماس می

 ی مهربان خوشش آمد...دانستند که او مسیحی است... با او مهربان بودند... او نیز از آن خانواده

ر این باره حرف بزند... او از به او پیشنهاد دادند مسلمان شود اما نپذیرفت... حتی حاضر نبود د
 آمد!بود که از اسالم و مسلمانان بدش می« ارتودوکس»ای خانواده

 ی اسالم آورد و به او داد...هایی به زبان روسی دربارهخالد به یک مرکز اسالمی رفت و کتاب

ع کنند تا اینکه کردند او را قانها را خواند و تحت تاثیر قرار گرفت... آنان هر روز سعی میدختر آن
باالخره مسلمان شد و شروع به یادگیری تعالیم اسالم نمود و سعی کرد با دختران صالح و نیکوکار 

 نشین شود...هم

 ترسید به کشورش بازگردد و دوباره مسیحی شود...اما می
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 ازدواج

 پس از مدتی با خالد ازدواج کرد...

 ه دین بود...او بیشتر از بسیاری از دختران مسلمان پایبند ب

ی خود را پوشانده بود... این روزی همراه با خالد به بازار رفته بود... آنجا زنی را دید که چهره
 ی او تعجب کرد...دید... از قیافهنخستین باری بود که زنی را با حجاب کامل می

که آن را اش دچار مشکلی است از خالد پرسید: چرا این زن این شکلی لباس پوشیده؟ شاید چهره
 پوشانده؟

ـ صلی الله خالد گفت: نه... این زن حجابی را پوشیده که خداوند دوست دارد... حجابی که پیامبر خدا 

 به آن دستور داده... علیه وسلم ـ

کمی ساکت ماند... سپس گفت: درست است... واقعًا این همان حجابی است که خداوند 
 خواهد...می

 خالد گفت: از کجا دانستی؟

ام هست! انگار دارد شوم چشم صاحب مغازه به چهرهت: من االن وقتی وارد هر فروشگاهی میگف
 بلعد!گوشت صورتم را تکه تکه می

ام باید حتما پوشیده باشد... باید تنها همسرم بتواند مرا ببیند... بدون این حجاب از بنابراین چهره
 س را تهیه کنیم؟توانیم این نوع لباروم... کجا میبازار بیرون نمی

 خالد گفت: تو هم مثل مادر و خواهران من همین حجاب را بپوش...

 خواهد!خواهم که خدا میگفت: نه... همان حجابی را می

شد... محبتش بیش از پیش در دل اطرافیان او روزها گذشت و ایمان آن دختر بیشتر و بیشتر می
 نشست و قلب شوهرش را اسیر محبت خود کرد...
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به پاسپورت خود نگاه کرد و دید مهلت آن در حال اتمام است و باید حتما آن را تمدید کند...  روزی
ای جز کرد... بنابراین چارهاما بخش سخت ماجرا این بود که باید در شهر خودش آن را تمدید می

 شد...سفر به روسیه نبود، در غیر این صورت اقامت او غیر قانونی می

 خواست بدون محرم سفر کند...ت با او به روسیه برود چون نمیخالد هم تصمیم گرف

 سوار هواپیمایی خطوط هوایی روسیه شدند...

 او نیز با حجاب کامل خود سوار هواپیما شد و کنار شوهرش نشست...

 ترسم به سبب حجابت دچار مشکل شوی...خالد گفت: می

دستور پروردگارم سرپیچی کنم؟! نه به  خواهی از این کافران اطاعت کنم و ازگفت: یعنی تو می
 خواهند بگویند...خدا... هر چه می

 کردند...ها نگاه میمردم به آن

 کردند...کردند و به همراه آن خمر هم توزیع میمهماندارها غذا را توزیع می

 ..شد.های زشت بود که از هر سو شنیده میکم کم خمر روی مسافران تاثیر گذاشت و ناسزا و حرف

 کرد...خندید... یکی دیگر مسخره میگفت... دیگری مییکی جوک می

 کردند...ایستادند و حجابش را مسخره میبعضی کنار آن دختر می

 هایشان را ترجمه کرد...گویند... دختر حرفدانست چه میکرد و نمیها را نگاه میخالد آن

ختر گفت: عصبانی نشو... خودت را خالد عصبانی شد و خواست عکس العمل نشان دهد، اما د
 ناراحت نکن... این در مقابل چیزی که مردان و زنان صحابه تحمل کردند، چیزی نیست...

 تحمل کردند تا آنکه هواپیما به زمین نشست...

 در روسیه

 گوید:خالد می
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ها ی همسرم خواهیم رفت و مدتی نزد آنکردم به خانههنگامی که به فرودگاه رسیدیم فکر می
 خواهیم ماند تا آنکه کارهایمان تمام شود و برگردیم...

ام ارتودوکس هستند و بسیار متعصبند... گفت: خانوادهتری داشت... میاما همسرم نگاه عمیق
مانیم... بعد از آنکه کارهای کنیم و آنجا میدوست ندارم االن پیش آنان بروم... فعال اتاقی اجاره می

 رویم...د، قبل از بازگشت پیش آنان میی من تمام شگذرنامه

 دیدم نظرش بهتر است... اتاقی را اجاره کردیم و شب آنجا ماندیم...

 ی گذرنامه رفتیم...فردا به اداره

 های همسرم را خواست...ی قدیمی و عکسنزد مسئول گذرنامه رفتیم... از ما گذرنامه

 پیدا بود از کیفم بیرون آوردم و به او دادم...ی همسرم یک عکس سیاه و سفید که در آن تنها چهره

شود... باید عکس رنگی باشد و چهره و مو و گردن شخص کارمند گفت: این عکس پذیرفته نمی
 کامال مشخص باشد!

 اما همسرم قبول نکرد و اصرار داشت همان عکس را قبول کنند...

 گفتند...پیش دو کارمند دیگر رفتیم اما همه همین را می

 گفت: ممکن نیست عکس بدون حجاب بگیرم!سرم میهم

 یک نپذیرفتند...اما کارمندان هیچ

نزد مدیر اصلی که یک خانم بود رفتیم... همسرم تالش کرد آن عکس را بپذیرد، اما خانم مدیر به 
 شد...هیچ وجه راضی نمی

. مهم چهره است، ام مقایسه کن..بینی؟ خوب با عکسی که من آوردههمسرم گفت: مگر من را نمی
 مو ممکن است تغییر کند... همین عکس کافی است!

 توانم این عکس را بپذیرم...کرد که این قانون است، نمیاما خانم مدیر اصرار می
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 توانم عکس دیگری بیاورم... االن باید چکار کنیم؟همسرم گفت: من به جز این عکس نمی

 شود...ذرنامه در مسکو حل میی گمدیر گفت: مشکل شما فقط توسط میر اداره

 ی گذرنامه بیرون آمدیم... همسرم رو به من کرد و گفت: خالد باید به مسکو برویم...از اداره

تا جایی »خواهند! و آیاتی از قرآن را برایش خواندم از جمله: ها میگفتم: خوب عکسی بگیر که آن
اش تکلیف کسی را جز بر اساس توانایی الله»و  1«که استطاعت دارید تقوای الله را پیشه سازید

 ...2«دهدنمی

بینند... آن هم برای ضرورت... بعد هم گفتم: این ضرورت است... تنها چند نفر پاسپورت تو را می
 کنی تا مدتش تمام شود! چرا دنبال دردسر هستی؟ نیازی نیست به مسکو برویم...آن را پنهان می

 گیرم...حجاب نمیام هرگز عکس بیبا دین خدا آشنا شدهاما او گفت: نه... بعد از اینکه 

 در مسکو

 ی گذرنامه رفتیم...آنقدر اصرار کرد که به مسکو رفتیم... اتاقی اجاره کردیم و فردای آن روز به اداره

 نزد دو سه کارمند رفتیم و در پایان مجبور شدیم به نزد مدیر کل برویم...

 ندیده بودم!تر از او پیش او رفتیم... خبیث

کند که ها را نگاه کرد و رو به همسرم کرد و گفت: چه کسی ثابت میهمین که گذرنامه را دید، عکس
 ها هستی؟تو صاحب این عکس

 ی خود را نشان دهد تا او را ببیند...خواست همسرم چهرهمی

ام را ببینند... بعد با هها بگو تا چهرکنند یا منشیهایی که اینجا کار میهمسرم گفت: به یکی از خانم
 دهم!ام را به تو نشان نمیعکس مقایسه کنند... اما چهره

                                                           

 11تغابن:  -1
 281بقره:  -2
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ها و دیگر مدارک را در یک پوشه گذاشت و داخل کشوی ی قدیمی و عکساو عصبانی شد و گذرنامه
ی قدیمی داری و نه به تو گذرنامه خواهیم داد مگر آنکه میز خود انداخت و گفت: االن نه گذرنامه

 ات تطابق دهیم!عکس کامال مطابق قانون بگیری و بیاوری و آن را با چهره یک

زدند و من همسرم سعی کرد با او حرف بزند و قانعش کند... آن دو به زبان روسی با هم حرف می
 توانستم کاری بکنم...دانستم... اما عصبانی بودم و نمیکردم و چیزی نمینگاهشان می

 د عکسی بیاوری که با قوانین ما همخوانی داشته باشد...کرد: بایاو تکرار می

 ای نداشت...بیچاره همسرم سعی کرد او را قانع کند اما هیچ فایده

خواهد... این االن ها چیزی نمیها از آنی توان انسانبه او گفتم: عزیزم خداوند جز به اندازه
 ها سرگردان باشیم؟ضرورت است... تا کی باید در اداره

دهد و از جایی که به حساب هر کس تقوای الله را پیشه سازد برایش راه برون رفتی قرار می»و گفت: ا
 3«!دهداش میآورد روزینمی

 بحث میان ما باال گرفت... مدیر عصبانی شد و ما ر از دفتر بیرون کرد...

 سوخت و هم از دستش عصبانی بودم!بیرون رفتیم در حالی که هم دلم برایش می

کرد کردم او را قانع کنم و او سعی میی موضوع حرف بزنیم... من سعی میبه اتاقمان رفتیم تا درباره
 من را راضی سازد...

تا اینکه شب شد... نماز عشاء را خواندیم و من به خاطر این مشکل غمگین بودم... غذا خوردیم و 
 سرم را بر بستر گذاشتم...

 خواهی بخوابی؟چطور می

 خواهی بخوابی؟اش تغییر کرد... گفت: خالد! میخواهم بخوابم رنگ چهرهقتی دید میهمسرم و

 گفتم: بله... مگر خسته نیستی؟
                                                           

 1و  2ی طالق: آیه سوره3
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توانی بخوابی؟ ما االن در شرایطی هستیم که به گفت: سبحان الله! توی چنین شرایطی چطور می
 شدت به خداوند نیازمندیم...

 اندم... بعد خوابیدم...بلند شدم و هر چه در توان داشتم نماز خو

شدم یا در رکوع بود، یا در حال سجده، خواند... هر بار که از خواب بیدار میاما او همچنان نماز می
 کرد، یا در حال گریه بود...یا در حال قیام، یا دعا می

 تا آنکه صبح شد...

 سپس من را بیدار کرد...

 یم...گفت: وقت نماز صبح است... بیا با هم نماز بخوان

 بلند شدم... وضو گرفتم و نماز خواندیم... بعد کمی خوابیدم...

 بعد از طلوع خورشید بیدار شد و گفت: زود باش بریم اداره!

 گفتم: بریم اداره؟ با چه مدرکی؟ با کدام عکس؟ ما که عکس نگرفتیم؟!

 گفت: برویم و تالش خودمان را بکنیم... از رحمت خدا نا امید نشو...

به خدا هنوز پایمان را به داخل اولین دفتر نگذاشته بودیم که همسرم را از روی حجابش  رفتیم...
 شناختند و یکی از کارمندان گفت: تو فالنی هستی؟

 گفت: بله!

 ی شما...کارمند گفت: بفرمایید... این هم گذرنامه

 دیدم گذرنامه کامال آماده است، با همان عکس باحجاب...

هر کس تقوای الله را پیشه کند برایش راهی »ن کرد و گفت: بهت نگفتم: خوشحال شد و رو به م
 «فراهم خواهد کرد؟



 11    او یک ملکه است

 

اید بروید و خواستیم بیرون برویم آن کارمند گفت: باید به شهری که از آنجا آمدهوقتی می
 تان را آنجا مهر کنید...گذرنامه

ی خود از بازگشت با خانوادهبه شهر همسرم برگشتیم... با خودم گفت این فرصتی است که پیش 
 دیداری داشته باشد...

 به شهر او رسیدیم... اتاقی اجاره کردیم و گذرنامه را مهر زدیم...

 سفر رنج

 ی همسرم رفتیم... بعد از آن به دیدار خانواده

 در زدیم...

 ی فقیری هستند...شد فهمید خانوادهای قدیمی و بسیار ساده بود... میخانه

 ترش در را باز کرد... جوانی تنومند بود با عضالت ورزیده...برادر بزرگ

 همسرم با دیدن برادرش خوشحال شد و نقاب از چهره کنار زد و لبخند زد...

اما برادرش همین که خواهرش را دید هم به خاطر بازگشتش خوشحال شد هم از لباس سیاهی که 
 پوشیده بود تعجب کرد...

 و در آغوش برادرش بود وارد خانه شد...خندید همسرم در حالی که می

 پشت سر او وارد خانه شدم و در پذیرایی نشستم...

 اما او وارد خانه شد...

گویند... اما متوجه شدم که کم کم دانستم چه میزدند... نمیشنیدم که به روسی با هم حرف میمی
هایشان تبدیل م کم صدای حرفشود... کی محبت آمیز دور میرود و از آن لهجهصدایشان باال می

 کرد پاسخ آنان را بدهد...به داد و فریاد شد... همسرم سعی می
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شود چون از دانستم دارد چه میکشد... اما دقیقا نمیاحساس کردم قضیه دارد به جای بدی می
 آوردم...حرفشان سر در نمی

 شوند...ناگهان احساس کردم صداها به من نزدیک می

 ک مرد میانسال وارد پذیرایی شدند و به سمت من آمدند...سه جوان و ی

خواهند به دامادشان خوش آمد بگویند اما ناگهان به سمت من هجوم آوردند و به اول فکر کردم می
 ی من شد!جای خوش آمد مشت و لگد و سیلی روانه

تم اما کم کم گرفها را میخواستم و جلوی ضربات آنسعی کردم از خودم دفاع کنم... کمک می
پیچیدم و سعی شدم... یک لحظه فکر کردم پایانم نزدیک است... به خودم میداشتم بیهوش می

 کردم یادم بیاورم دِر خانه از کدام سمت است...می

 یک لحظه در را دیدم... در یک حرکت از جای خودم برجستم و در را باز کردم و پا به فرار گذاشتم...

 ... وارد جمعیت شدم و مرا گم کردند...آنان پشت سر من بودند

 به اتاقی که اجاره کرده بودیم رفتم... خیلی از خانه همسرم دور نبود...

ی خودم انداختم... صورتم داغان شده صورت و دهان و بینی خون آلودم را شستم... نگاهی به چهره
 آمد و لباسم پاره پاره شده بود...بود و از دهانم خون می

 ا خود گفتم: من نجات پیدا کردم، اما همسرم؟!ناگهان ب

اش در برابر بود... آیا ممکن است او هم مانند من کتک خورده باشد؟ من که مرد هستم چهره
 نتوانستم تحمل کنم، او زیر چنین ضرباتی چه خواهد کرد؟

 آیا این جدایی ماست؟

باره مسیحی خواهد شد... تو خواند: او از دینش برخواهد گشت... دوشیطان داشت توی گوشم می
 گردی...هم تنها به کشورت بر می

 آید؟سرگردان بودم... چه کنم؟ کجا بروم؟ چه کاری از دستم بر می
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 توانی با ده دالر یکی را اجیر کنی تا برایت آدم بکشد!ها ارزشی ندارد... میاینجا جان انسان

 ی را برای کشتن من فرستادند چه؟اگر او را شکنجه دهند و جای من را بگوید چه؟ اگر کس

 در اتاقم را بستم و تا صبح از ترس به خود لرزیدم...

 صبح لباسم را عوض کردم و رفتم تا ببینم چه خبر است...

ی همسرم را زیر نظر گرفتم... اما در خانه بسته بود... منتظر ماندم... ناگهان در باز شد و از دور خانه
بیرون آمدند... همان جوانانی بودند که مرا کتک زدند... ظاهرا داشتند سه جوان و آن مرد میانسال 

 رفتند... در را بستند و قفل کردند...سر کار خود می

 من همچنان مراقب بودم و همه چیز را در نظر داشتم...

 ای نداشت...ی همسرم را ببینم...اما فایدهآرزو داشتم چهره

 ن مردان برگشتند...ها همانجا ماندم... تا آنکه آساعت

 خسته شدم و به اتاقم رفتم...

 روز بعد باز همانجا رفتم و منتظر ماندم... اما همسرم را ندیدم...

 و همینطور روز سوم...

 مایوس شدم... گمان کردم زیر شکنجه کشته شده!

ت اما اگر مرده باشد حداقل باید متوجه چیز مشکوک یا حرکتی بشوم... حتما کسانی برای تسلی
 خواهند آمد!

 اما وقتی چیز عجیبی ندیدم خودم را قانع کردم که همسرم زنده است و به زودی او را خواهم دید...

 دیدار

 روز چهارم نتوانستم بیشتر تحمل کنم...

 ها رفتم و از دور آنجا را زیر نظر گرفتم...ی آندوباره به خانه
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حالی که منتظر بودم ناگهان در خانه باز شد و  همینکه آن جوانان با پدرشان به سر کار رفتند و در
 همسرم از خانه بیرون آمد...

های زخم... لباسش نیز نگریست... صورتش پر بود از جای ضربه و لکهبه سمت راست و چپ می
 خونین بود...

 از دیدن او ترسیدم... دلم سوخت...

اش خونین ها و پاها و چهرهدستآمد... هایش میبه سرعت به سمت او رفتم... هنوز خون از زخم
 بود...

لباسش پاره پاره شده بود و چیزی زیادی از آن نمانده بود... پاهایش در زنجیر بود و دستش از پشت 
 بسته شده بود...

 وقتی او را در این حال دیدم نتوانستم خودم را کنترل کنم و گریستم... از دور او را صدا زدم...

 پایداری...

نالید گفت: خالد... گوش کن... نگران ریخت و از شدت درد میدر حالی که اشک میتا مرا دید 
 من نباش... من بر عهدی که با خدا بستم پایدار هستم...

هایی که صحابه و تابعین و پیامبران متحمل کشم در برابر سختیبه خدا قسم چیزی که من می
ام نداشته باش... همین االن برو و انوادهکنم کاری به من و خاند هیچ نیست... خواهش میشده

 منتظر من بمان... تا اینکه ان شاءالله به نزدت بیایم...

 اما خیلی دعا کن... خیلی نماز شب خوان...

 شد...رفتم... در حالی که قلبم از درد و حسرت تکه تکه می

 یک روز کامل منتظر او ماندم... امیدوار بودم که او بیاید...

 م گذشت...روز بعد ه

 روز سوم نزدیک به پایان بود که ناگهان صدای کوبیدن در آمد...
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 ترسیدم... یعنی کیست؟

 خیلی ترسیده بودم... این وقت شب... چه کسی ممکن است باشد؟

 اند؟اش جای من را پیدا کردهشاید خانواده

 اند تا مرا بکشند؟شاید همسرم اعتراف کرده و آمده

 کردم جز مویی میان من و مرگم فاصله نیست...... احساس میبه حد مرگ ترسیده بودم

 گفتم: کیست؟

 گفت: منم فالنی... در را باز کن...صدای همسرم را شنیدم که خیلی آرام می

 چراغ اتاق را روشن کردم و در را باز کردم..

 وارد شد... حال و روز خوبی نداشت... زخمی و خسته...

 یم!گفت: یاال همین االن باید بر

 گفتم: با این حال و روز؟

 گفت: بله... سریع بریم...

 هایم را جمع کردم...لباس

 های خود را عوض کرد و یک لباس دیگر هم پوشید...او هم لباس

هر چیزی را که داشتیم جمع کردیم و سوار تاکسی شدیم... بیچاره همسرم... بدن خسته و زخمی و 
 خت...ی خود را روی صندلی تاکسی انداگرسنه

 به سوی فرودگاه؟

همین که سوار شدیم به زبان روسی به راننده گفتم: فرودگاه... این مدت چند کلمه روسی یاد گرفته 
 بودم...

 رویم...همسرم گفت: نه... به فرودگاه نخواهیم رفت... به فالن روستا می
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 گفتم: چرا؟ مگر نباید فرار کنیم؟

ام حتما به جستجوی ما به فرودگاه خواهند آمد... مند فرار کردهی من بفهگفت: بله... اما اگر خانواده
 رویم...به فالن روستا می

وقتی به آن روستا رسیدیم پیاده شدیم و سوار ماشین دیگری شدیم و به روستایی دیگر رفتیم... از 
ت... وقتی آنجا نیز به روستای سوم رفتیم و از آنجا به شهری سفر کردیم که فرودگاه بین المللی داش

به آنجا رسیدیم برای بازگشت بلیط گرفتیم... چون هنوز به ساعت حرکت ما باقی مانده بود اتاقی 
 گرفتیم و آنجا ماندیم...

همین که احساس آرامش کردیم همسرم عبای خود را بیرون آورد... خدای من! هیچ جای بدنش 
 نده شده... لبانی تیره...های لخته شده... موهای کسالم نبود... پوستی زخمی... خون

 داستان وحشت!

 پرسیدم: چه اتفاقی برایت افتاد؟

 ام نشستم از من پرسیدند: این چه لباسی است؟!گفت: همین که وارد خانه شدیم و با خانواده

 گفتم: این لباس مسلمانان است...

 گفتند: این مرد کیست؟

 ام...مسلمان ازدواج کردهام و با این مرد گفتم: این شوهرم است... اسالم آورده

 گفتند: چنین چیزی امکان ندارد!

 گفتم: بگذارید داستانم را برایتان بازگو کنم...

ی خواست من را وارد شبکهی آن مرد روس گفتم که میسرگذشتم را برایشان تعریف کردم و درباره
 ..گری کند و اینکه چگونه از دست او فرار کردم، سپس با تو آشنا شدم.روسپی

 شدی بهتر از این بود مسلمان بشوی و پیش ما برگردی!گفتند: وارد شغل تن فروشی می
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 روی مگر ارتودوکس یا ُمرده!بعد گفتند: از این خانه بیرون نمی

شنیدم بعد مرا گرفتند و دست و پایم را بستند... بعد هم تو را کتک زدند... صدای فریادهای تو را می
 د...اما دست و پایم بسته بو

وقتی تو فرار کردی برادرانم برگشتند و شروع به ناسزا گفتن کردند... بعد هم زنجیر آوردند و مرا بستند 
افتادند... از عصر تا شب مرا کتک ی من کردند... هر روز با شالق به جان من میو شروع به شکنجه

 زدند...می

پانزده سال دارد پیش من نبودند...  رفتند و کسی جز مادر و خواهر کوچکم کهصبح به سر کار می
 این تنها وقتی بود که راحت بودم...

 رفتم!شدم و در این حال به خواب میزدند که بیهوش میکنی آنقدر مرا میباور می

 کردم...کردم و صبر میخواستند از اسالم برگردم و من مقاومت میاز من می

ای؟ چرا دین پدر و مادر و اجداد خود را را ترک کرده تا اینکه خواهر کوچکم از من پرسید: چرا دینت
 ای؟رها کرده

 راه نجات

سعی کردم او را قانع کنم... دین صحیح و توحید را برایش توضیح دادم... کم کم واقعًا داشت قانع 
 کرد...شد... داشت اسالم را درک میمی

ین همان دینی است که من هم ناگهان به من گفت: تو بر حق هستی... این دین صحیح است... ا
 باید آن را بپذیرم!

 بعد به من گفت: کمکت خواهم کرد...

 خواهی به من کمک کنی کاری کن که شوهرم را ببینم...به او گفتم: اگر می

ها دید... به من گفت: مردی را با این نشانهکرد و تو را میخواهرم از پنجره بیرون را نگاه می
 بینم...می
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 همسر من است... اگر او را دیدی در را باز کن تا با او حرف بزنم... گفتم: این

توانستم بیرون بیایم چون دو زنجیر به من او هم در را باز کرد و توانستم با تو صحبت کنم... اما نمی
بسته بودند که کلیدهایش پیش برادرم بود و یک زنجیر دیگر که به ستون داخل خانه بسته بود تا نتوانم 

 ار کنم و کلید آن نزد خواهرم بود تا هر وقت نیاز به دستشویی داشتم آن را باز کند...فر

 برای همین از تو خواستم منتظرم بمانی... چون زنجیر به دست و پایم بود...

در این مدت خواهرم را قانع کردم که اسالم بیاورد... او هم پذیرفت و اسالم آورد و خواست فداکاری 
 بیش از فداکاری من...بزرگی کند... 

 تصمیم گرفت کاری کند که از خانه فرار کنم...

 های زنجیرها دست برادرم بود و به شدت مواظب آن بود...اما کلید قفل

آن روز خواهرم برای برادرانم مشروبی قوی آورد... آنان آنقدر خوردند که به شدت مست شدند... به 
 کنند...میگویند و چه دانستند چه میطوری که نمی

بعد خواهرم کلید را از جیب برادرم بیرون آورد و زنجیرهای من را باز کرد... و من در آن وقت شب 
 پیش تو آمدم...

 گفتم: پس خواهرت؟ چه بر سر او خواهد آمد؟

 ام اسالم خود را علنی نکند تا اینکه فکری برای او بکنیم...گفت: از او خواسته

 آن شب را خوابیدیم...

یش به کشور خودمان برگشتیم... همین که رسیدیم همسرم را به بیمارستان بردم... چند روز آنجا فردا
 هایش را معالجه کنند...ها و زخمبستری بود تا آنکه کوفتگی

 4کنیم که خداوند خواهر او را نیز بر دین خود پایدار گرداند...و اکنون دعا می

                                                           

 دکتر ابراهیم الفارس.« قصص موثرة»ـ برگرفته از نوار 4
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 خواهر گرامی من

 ذکر نکردم که احساسات تو را به جوش آورم یا باعث اشک ریختن تو شوم... این داستان را برای این

 نه!

 کنند...کشند و برای آن فداکاری میبرای این که بدانی این دین قهرمانانی دارد که آن را به دوش می

های خود را تکه تکه دهند و بدنکنند و خون میکسانی که برای این دین استخوان خورد می
 ..کنند.می

کردند... کافراِن امروز نیز همچنان در اگر کافراِن دیروز، ابوجهل و امیة، بالل و سمیة را شکنجه می
 دهند...کنند و مکر و نیرنگ به خرج میراه نبرد با این دین تالش می

 ی آنان نشوی...بنابراین مراقب باش تا تو طمعه

 موش نکنی به یادت خواهم آورد که:برای همین... برای اینکه عزت و سربلندی خود را فرا

 نخستین ساکن حرم خداوند زن بود

در حالی که  به راه افتاداز شام به سوی سرزمین حرام  ـ علیه السالم ـاست که ابراهیم  کرده بخاری روایت
همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل که کودکی شیرخوار بود همراه وی بودند... تا به سرزمین حرام 

 کعبه گذاشت... یدو را نزد جایگاه خانه رسیدند و آن

در آن زمان در مکه نه کسی بود و نه حتی آبی برای نوشیدن... آن دو را آنجا رها کرد و نزدشان 
 مقداری خرما گذاشت و یک مشک آب...

 به سوی شام بازگشت... سپس

ای خشک و هو علف... کوه بی آبمادر اسماعیل دور و بر خود را نگریست... در آن صحرای 
 نشینی...های تیره... نه مونسی و نه همصخره

های زیبای آن زندگی کرده بود او که در قصرهای مصر بزرگ شده بود و در سرزمین سرسبز شام و باغ
 در آن محیط احساس دلتنگی کرد...
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روی؟ ما را در این صحرا بدون هیچ برخاست و در پی همسرش رفت و گفت: ای ابراهیم! کجای می
 کنی؟نشین و هیچ چیز رها میهم

روی و ما ابراهیم پاسخش را نداد و به او توجهی نکرد... هاجر دوباره سخنش را تکرار کرد: کجا می
 کنی؟را رها می

 باز پاسخش را نداد...

 باز هاجر سخنش را تکرار کرد... اما ابراهیم چیزی نگفت... 

و چنین دستور داده؟ ابراهیم گفت: آری... هاجر هنگامی که هاجر چنین دید، گفت: آیا الله به ت
 خداوند خشنود شدم... پس ما را ضایع نخواهد ساخت... گفت: همین برایم کافی است... به امرِ 

 سپس برگشت...

 در حالی که همسر و فرزند را تنها رها کرده بود، بازگشت... ،بزرگسال شیخابراهیم... آن 

به سوی محل کعبه کرد و دستانش را به سوی  رو ،دیدندکه او را نمیبه باالی تپه رسید... جایی  وقتی
 و چنین دعا کرد: بلند کرد خداوند

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ چ 

 5چگ گ  ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 یام را ]به فرمان تو[ در سرزمین بدون ِکشت و زرعی، در کناِر خانهپروردگارا! من بعضی از ذریه»
ای دارند؛ پس چنان کن که په نماز را برکام، خداوندا تا این سکونت داده یان را حرام ساختهه آکتو، 

ها ]و محصوالت ات( متوّجه آنان گردد و ایشان را از میوهدلهای گروهی از مردمان )برای زیارت خانه
 «...نندکمند فرما، شاید که سپاسگزاری دیگر جاها[ بهره

 ..سپس خود به سوی شام رفت.

                                                           

 17ـ ابراهیم: 5
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نوشید و به کودک خود شیر مادر اسماعیل به نزد کودک خود بازگشت... از آبی که همراه داشت می
 داد...می

که آب تمام شد و خودش و کودکش به شدت تشنه شدند... کودک از فرط تشنگی  مدتی نگذشتاما 
 زد...مکید و پاهایش را به زمین میپیچید و لبانش را میبه خود می

 کند...نگریست که گویا با مرگ دست و پنجه نرم میده او را میمادر درمان

 ای ببیند... اما کسی را نیافت...به دور و بر خود نگاهی انداخت که شاید نجات دهنده

 چون دوست نداشت در انتظار مرگ بنشیند برخاست... حیران بود که به کدام سو برود!

ید... در حالی که خسته و درمانده بود به آن باال رفت که ترین کوه به او بود، دکوه صفا را که نزدیک
 را ببیند... کاروانیشاید اعراب بیابانگرد یا 

دامن خود را  یهمین که باال رسید به دشت نگاهی کرد اما کسی را ندید... از صفا پایین آمد و گوشه
 رسید و به آن باال رفت... دیده دره را طی کرد و به کوه مروهگرفت و به سرعت همانند انسانی سختی

دوباره نگاهی انداخت که شاید کسی را ببیند... اما هیچکس آنجا نبود... باز به کوه صفا باال رفت و 
 باز کسی را ندید...

این کار را هفت بار تکرار کرد... هنگامی که برای بار هفتم به مروه باال رفت صدایی را شنید... با 
توانی یاری دهی گوش فرا داد و صدایی شنید... سپس گفت: اگر میخود گفت: ساکت باش... باز 

 یاری ده! اما پاسخی نشنید...

بال خود را به زمین زد و  ... فرشتهایستاده زمزمجایگاه  کنارای پس رو به کودکش نمود و دید فرشته
 آب از آن جوشید...

شود و با دستانش آب آن را در های دور آن را جمع کرد تا آب یکجا فورا به سوی آب رفت و خاک
 جوشید...داشت دوباره آب از آن میمشک ریخت و هر بار آب آن را برمی



21 
 

 او یک ملکه است

خدا است و این کودک و پدرش آن را  یجبرئیل به او گفت: از ضایع شدن نترسید که اینجا خانه
 خواهند ساخت...

 چه صبور بود او و چه عجیب بود داستان او و صبری که بر بال داشت!

 و نمود یاد او از قرآن در خداوند آنکه تا نمود فداکاری و کرد پیشه صبر که هاجر داستان بود ینا
 بود این... است خداوند اولیای الگوی و پیامبران مادر او... گرداند پیامبران یجمله از را فرزندش

 ...کارش فرجام و او حال

 راه در را هااین یهمه که مادامی ماا کرد، تحمل را گرسنگی و تشنگی و ترسید و کشید غریبی
 ...بود خشنود نمود، تحمل پروردگار خشنودی

 ...نمود ارزانی وی به بشارت و شادی نیز خداوند و کرد زندگی غریبانه خداوند راه در

 و خوش به حال غریبان...

 اما این غریبان چه کسانی هستند؟

 .آنان گروهی صالحند در میان گروهی بسیار از بدان..

 آنان مردان و زنانی هستند که در عهد خود با خداوند راستی پیشه کردند...

 گریزند...خوابند و از فساد میدارند و بر خاکستر میگیرند و بر سنگالخ گام برمیاخگر به دست می

 زبانشان به راستی گویا است... پاکدامنند و چشم فروهشته...

 ن شریفانه...هایشاسخنانشان از روی عفت است و نشست

ها و دهند و گوشها و پاها شهادت میو هنگامی که در برابر خداوند بایستند... آنگاه که دست
 دهند...آیند... شاد خواهند بود و بشارت میها به زبان میچشم

ها گوش دهد که به ترانهدهد و گوششان شهادت نمیشان علیه آنان شهادت نمیچرا که چشم
 دهند...ی سحر و پاکدامنی روز گواهی میها به گریهکه برای آناند... بلداده
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 کنند...شان میحتی آنان جان خود را فدای دین

 حتی در دیگ جوشان!

 از همسرش... کردمی زندگی همسرش با همراه فرعون پادشاهی یسایه در که بود نیکوکار زنیاو 
 ...فرعون دختران مربی و شخصی خدمتکار او خود و بود فرعون دربار نزدیکان

 توسط ایمانش سبب به او شوهر که نکشید طولی و ساخت برخوردار ایمان نعمت از را وی خداوند
 فرعون دختران زنشانه و آرایشگر و ماند فرعون یخانه در همچنان اما او خودِ ... شد کشته فرعون

 ...آوردمی در را خود فرزند پنج خرج طریق این از و بود

 بسم: گفت پس افتاد، دستش از شانه زد،می شانه را فرعون دختر موهای که حالی در روزی اینکه تا
 ...الله

 من؟ پدر یعنی الله؟: گفت فرعون دختر

 !توست پدر و تو و من پروردگار الله! هرگز: گفت او

 نیز پدر... گفت پدرش به را جریان سپس... کرد تعجب شود عبادت پدرش جز کسی اینکه از دختر
 !شد شگفت در چیزی چنین از

 کیست؟ تو پروردگارِ : گفت و خواند فرا را او فرعون

 !است الله تو و من پروردگار: گفت

 دینش از او اما... داد اششکنجه و کرد اشزندانی... برگردد خود دین از تا داد دستور را او فرعون
 ...آید جوش به تا گذارند آتش بر و کنند روغن از پر را دیگی داد دستور فرعون... برنگشت

 یک تنها که دانست دید، چشم به را دردناک عذاب آن که هنگامی... آوردند دیگ برابر در را او سپس
 ...شتافت خواهد خداوند مالقات به سپس و داد خواهد دست از را آن که ندارد بیشتر جان
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 زحمت برایشان که فرزندی نجپ هستند؛ فرزندش پنج او کساِن  ترینمحبوب دانستمی که فرعون اما
 ـ را او کودک پنج داد دستور پس... شود ترسخت او یشکنجه خواست دهد،می غذایشان و کشدمی
 ...بیاورند ـ بودند خبربی جا همه از که

 ترینکوچک و بوسید را آنان نیز او... کردند گریه و شدند آویزان او به دیدند را خود مادر که هنگامی
 ...گذاشت او دهان در را اشسینه و گرفت آغوش هب را هاآن

... ببرند جوشان دیگ سوی به را او بزرگتر فرزند سربازانش تا داد دستور دید را صحنه این که فرعون
 سعی و کنند رحم او به خواستمی سربازان از و کردمی التماس و زدمی صدا را مادرش پسر آن

 را سربازان کوچکش دستان با و زدمی صدا را کوچکتر انبرادر... بگریزد آنان دست از کردمی
 ...کشیدندمی و زدندمی را او نیز آنان... زدمی

 ...کردمی وداع وی با و نگریستمی را او اما مادرش

 و برادران و دیدمی را صحنه و گریستمی مادر... انداختند دیگ در را کودک که نکشید طولی
 کوچک بدن آن از را هاگوشت روغن... نبینند را صحنه آن تا بودند هبست را خود چشمان خواهرانش

 ...شد شناور روغن روی بر رنگ سفید هایاستخوان و کرد جدا

 فرعون... نپذیرفت او اما... ورزد کفر خداوند به تا داد دستورش و کرد نگاهی زن آن سوی به فرعون
 روغن در کردمی التماس و گریه که حالی در و دگرفتن او از را بعدی فرزند داد دستور و شد خشمگین

 با و آمد روغن روی بر مادر چشمان برابر در نیز او هایاستخوان بعد لحظاتی... انداختند جوشان
 ... آمیخت هم در برادرش هایاستخوان

 ...داشت یقین پروردگارش دیدار به و بود استوار خود دین بر اما مادر

 برادر دو همانند نیز او با... اندازند آن در و ببرند دیگ سوی به را سوم فرزند تا داد دستور فرعون سپس
 ...کردند رفتار دیگر

 گداخته روغن در نیز را چهارم فرزند داد دستور فرعون پس... بود ثابت خود دین بر همچنان مادر
 ... بیندازند
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 سربازان... بود کرده آویزان ادرشم به را خود بود سال و سن کم که او... آمدند او سوی به سربازان
 روی بر مادر هایاشک... انداخت مادر پاهای به را خود و گریست کودک اما... ببرند را او خواستند
 سعی... گیرد خود آغوش به برادرش با همراه نیز را او کردمی سعی حال این در و ریختمی پاهایش

 ... کردند جدا مادر از را او اام... ببوید و ببوسد را او فراق از پیش کردمی

 نیز را او و نکردند رحم او به اما... آوردمی زبان به نامفهوم سخنانی و گریستمی حال این در کودک
 ...شد قطع صدایش و شد ناپدید روغن در کودک بدن... انداختند جوشان روغن دیگ در

 بود شناور روغن روی بر که را او سفید هایاستخوان و کردمی احساس را فرزند گوشت بوی مادر
 داده شیر او به اشسینه از و بود فشرده خود یسینه به را او بارها... گریستمی فراقش برای و دیدمی
 ...بود گریسته اشگریه برای و بود نخوابیده او برای که هاشب چه... بود

  ...کردمی بازی او موهای با و خوابیدمی او دامان در که هاشب چه

 ...کند پیشه صبر و ندهد دست از را خود ثبات کرد سعی اما

 به کودک... گرفتند او از بود شیرخوار کودکی که را او فرزند آخرین و آمدند او سوی به سربازان باز
 فرزند دید را مادر مصیبت و شکستگی که خداوند... ریختمی اشک نیز مادر... کردمی گریه شدت

 :گفت مادر به کودک... ردآو سخن به را شیرخواره

 ...هستی حق بر تو... کن صبر مادرم

 ...شد ناپدید داغ، روغن دیگ در خواهرانش و برادران دیگر مانند و شد قطع نیز او صدای سپس

 از تار چند هنوز... بود دهانش در مادر شیر یمانده باقی هنوز که حالی در انداختند روغن در را او
 ...بود لباسش روی بر هایشاشک هنوز... بود دستانش در مادر موهای

 در گوشتشان و... بود شناور جوشان روغن روی بر آنان هایاستخوان تنها و... رفتند فرزندش پنج هر
 ...شدمی پخته دیگ
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 که کسانی... فرزندانش کسانی؟ چه هایاستخوان... کردمی نگاه هااستخوان آن به داغدیده مادر
 شدندمی جدا او از کمی اگر که هایشجگرگوشه... کردندمی خنده و شادی زا پر را خانه همیشه

 ...دویدندمی او آغوش به رفتن برای که فرزندانش... نداشت را سینه در ماندن طاقت قلبش گویا

 پاک را هایشاناشک و پوشاندمی لباس هاآن به خود دستان با که... فشردمی سینه به را آنان که
 ...کردمی

 زودی به... گذاشتند تنها را او و... کشتند چشمانش مقابل و گرفتند او از یکی یکی را همه... اینک و
 ...پیوست خواهد آنان به نیز او

 نزد آنچه که دانست اما... دهد نجات عذاب این از را آنان کفر یکلمه یک گفتن با توانستمی
 ...است ماندگارتر و بهتر است خداوند

 ...راندند دیگ سوی به و بردند حمله او به وحشی سگانی همانند فرعونیان... بود مانده وا تنها اکنون

 هم با یاد به و کرد نگاه فرزندانش هایاستخوان به اندازند، دیگ درون تا کردند بلند را او که هنگامی
 ...دارم خواهشی تو از: گفت و کرد فرعون به رو... افتاد دنیا زندگی در بودنشان

 خواهشی؟ چه: گفت ونفرع

 ...کنی دفن قبر یک در را کودکانم و من هایاستخوان اینکه: گفت

 داغ روغن بر هایشاستخوان و سوخت بدنش... انداختند دیگ در را او و بست را چشمانش سپس
 ...شد شناور

 !برد اجری چه و زن آن داشت ثباتی چه

... نمود بازگو خود یاران برای و دید چشم به را او نعیم از قسمتی معراج شب در ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر
 بوی بردند اسراء به مرا که هنگامی: »فرمود ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول که کندمی روایت بیهقی

 فرزندان و فرعون دختر زنشانه[ بوی] این: گفتند چیست؟ بوی این: گفتم... کردم احساس را خوشی
 ..« ...اوست
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 ...آورد دست به بسیاری آسایش تا کرد تحمل را کمی رنج! اکبر الله

آن زن مومن به نزد آفریدگار خود رفت و همجوار پروردگار خود گردید... و امید است که اکنون در 
ها و رودها و جایگاهی راستین نزد پادشاهی توانا باشد... حال او امروز بهتر از حال و روزش بهشت

 وشی و زیبایی بیشتر از دنیا...در دنیا است... در خ

اگر زنی از اهل بهشت بر اهل زمین »فرمودند:  ـ صلی الله علیه وسلم ـنزد بخاری روایت است که رسول الله 
نمایان شود میان آن دو را روشن خواهد ساخت و بوی خوشش میان آسمان و زمین را پر خواهد کرد 

 «...تشک روسری وی بهتر از دنیا و ما فیها اسو بی

هر که وارد بهشت شود خوشی »فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـهمچنین مسلم روایت نموده که پیامبر 
رود و او در بهشت از اش از بین نمیشود و جوانیشود، لباسش کهنه نمیبیند و افسرده نمیمی

طور کرده، و هر چیزهایی برخوردار است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب انسانی خ
 «...کندکس وارد بهشت شود عذاب دنیا را فراموش می

ها پوشیده ها، زیرا بهشت با ناخوشیشود مگر با مقاومت در برابر شهوتاما کسی وارد بهشت نمی
ها در لباس و غذا و نوشیدنی و خرید و فروش ها، بنابراین پی گرفتن شهوتشده و آتش با شهوت

ها بهشت با ناخوشی»اند: فرموده ـ صلی الله علیه وسلم ـ... چنانکه رسول الله راهی است به سوی آتش
 «...هاپوشانده شده و آتش با شهوت

 ی پول در قبر!کیسه

آرایشگر دختر فرعون با وجود فتنه و آزمایش بزرگی که با آن روبرو شد بر دین خود ثابت قدم ماند، 
 آن ادای در همچنان و ندارند را نماز بر پایبندی تطاق حتی که دخترانی آن امر است عجیب اما

 ...دهندمی قرار کفر خطر در را خود نموده ترک را آن کلی به تا کنندمی تساهل

 آنها و ما میان که پیمانی: »فرمایدمی ،نموده روایت ترمذی چنانکه ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر زیرا
 ...«است شده کافر گوید کتر را آن که هر پس است؛ نماز است،
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 عذاب شیطان با همراه جهنم، در و سازدمی جاودانه آتش در را او خداوند گوید، ترک را نماز که هر
 ...نوشاندمی حمیم از و سازدمی دور هایشنعمت از و دهدمی

که او  آورده که زنی درگذشت و برادرش او را به خاک سپرد... در حالی« الکبائر»ذهبی در کتاب خود 
های او بود در قبر افتاد و متوجه نشد... هنگام بازگشت کیسه ای که حاوی سکهکرد، کیسهرا دفن می

را نیافت و دانست که در قبر افتاده... به قبر خواهر خود بازگشت و آن را نبش کرد تا آنکه به جسد 
 خواهرش رسید و دید که قبر وی پر از آتش است... 

گریست به نزد مادرش رفت و گفت: به ر وی ریخت و در حالی که به شدت میها را بترسید و خاک
 داد؟من بگو خواهرم چه کاری انجام می

 پرسی؟مادر گفت: برای چه این را می

 های آتش بود!گفت: مادر من دیدم که قبرش پر از شعله

آن را از وقتش به  کرد وانگاری میمادر که چنین شنید گریست و گفت: خواهرت در مورد نماز سهل
 انداخت...تاخیر می

گزارد مگر پس اندازد... نماز صبح را نمیاین است حال و روز کسی که نماز را از وقت آن عقب می
 اندازد...از طلوع آفتاب... یا دیگر نمازها را به همین صورت به تاخیر می

 خواند چه خواهد بود؟!حال فکر کنید وضعیت کسی که اصال نماز نمی

در خواب[ دو تن به نزد من آمدند و مرا با خود بردند، پس به »]فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 
مردی رسیدیم که خوابیده بود... و مردی دیگر با سنگی در دست باالی سرش ایستاده بود... ناگهان 

.. وقتی بازگشت سر با سنگ بر سرش زد و سپس سنگ غلت خورد و آن مرد رفت و سنگ را آورد.
 مردی که خوابیده بود دوباره به حالت نخست بازگشت، پس دوباره همان کار را با او تکرار کرد...

گرفت اما آن گفتم: سبحان الله! این دو کیستند؟ دو فرشته گفتند: این مرد کسی بود که قرآن را فرا می
 «...خوابیداز نماز فرض می کرد(... وکرد )یعنی به آنچه در آن بود عمل نمیرا رد می
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 6چۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ  چ 

 «...دانستند عذاب آخرت قطعا بزرگتر استعذاب ]دنیا[ چنین است و اگر می»

 شهبانو

 بود بر تخت ... ملکهیک او 

 هایی صف داده شده...ای نرم و بالشبر اریکه

 داشتند...اش میای که گرامیمیان خدمتکارانی که در خدمت او بودند و خانواده

 اما با این وجود مومن بود و ایمان خود را پنهان نگاه داشته بود...

 کرد...او آسیه است... زن فرعون... که در ناز و نعمت زندگی می

گیرند، مشتاق می سبقتروند و از هم که به آسمان می اما هنگامی که کاروان شهیدان را دید
 جواری فرعون را بد دانست...شد و همجواری پروردگارش هم

 هنگامی که فرعون، آن زن مومن را کشت، نزد همسرش آسیه رفت و نیروی خود را به رخ او کشید...

 ای!آسیه اما بر سر او فریاد زد و گفت: وای بر تو! چقدر بر خداوند جری شده

 سپس ایمان خود را علنی کرد...

 و را شکنجه دهد، یا آنکه به خداوند کفر ورزد...فرعون خشمگین شد و سوگند خورد که ا

های آهنین ای بخوابانند و دستان و پاهایش را به میخسپس دستور داد تا او را در برابرش بر تخته
 ببندند و شروع به زدن او کردند...

 ها از استخوان وی جدا گردید...آنقدر او را زدند که خون از بدن او روان شد و گوشت

 که دردش زیاد شد و مرگ را نزدیک دید چشمان خود را به آسمان دوخت و گفت:هنگامی 

                                                           

 11قلم:  6
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 7چ  ې     ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ

ای نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از قوم پروردگارا برایم خانه»
 «...ستمگران نجات ده

 دعای او به آسمان باال رفت..

 ی وی را در بهشت به او نمایاند...گوید: خداوند خانهر میابن کثی

 پس لبخندی زد و جان داد...

 آری، ملکه جان داد...

 کرد...خور و عطرهای خوشبو و شادی و سرور زندگی میای که میان بُ ملکه

 های زیبا و عطرها و خدمتکاران و دوستان خود را رها کرد...لباس

 و مرگ را برگزید...

 کند...ای که بخواهد زندگی میروز در هر نعمت و خوشیاما ام

 چرا چنین نباشد؟

 ...های حرام به سود او تمام شدصبر او بر طاعات و مقاومت در برابر شهوت

ید!خانه  ای از مروار

 آن ملکه به سوی پروردگار خود رفت... اما این پایاِن کاِر زنان نیکوکار نیست...

رفت می ءپیش از آنکه به پیامبری برسد به غار حرا ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر بخاری روایت کرده است که 
 شد...و در آنجا به عبادت مشغول می

غار به عبادت مشغول بود ناگهان جبرئیل به نزد وی آمد و گفت:  روزی در حالی که در سکوِت 
 بخوان...

                                                           

 11تحریم:  - 7
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ای توانم... نه نامهمیه ام و نای نخواندهز نوشتههرگ»و گفت:  ترسیداز او  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 ...«امام و نه خواندهنوشته

جبرئیل او را گرفت و به خود فشار داد تا جایی که به سختی افتاد... سپس رهایش کرد و گفت: 
 بخوان...

 ...«توانم بخوانمنمی»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

به خود فشار داد... تا جایی که به سختی افتاد... سپس رهایش کرد و باز او را در آغوش گرفت و 
 گفت: بخوان...

... باز جبرئیل او را در آغوش فشرد، طوری که به «توانایی خواندن ندارم»گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 سختی افتاد و رهایش کرد و گفت:

ک ک  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک چ

 8چگ

( بخوان و پروردگار تو 2( آفرید انسان را از خون بسته )1بخوان به نام پروردگارت که آفرید )»
 «دانست( آموخت انسان را آنچه نمی1قلم آموخت ) ی( او که به واسطه1ترین است )گرامی

دت ترسید و قلبش این آیات را شنید و آن صحنه را دید به ش ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که پیامبر 
مرا بپوشانید... مرا »لرزید... سپس به شهر بازگشت و بر ام المومنین خدیجه وارد شد و گفت: 

 سپس دراز کشید و او را پوشاندند...«... بپوشانید

 دانست چه چیز باعث ترس او شده...نگریست و نمیام المومنین او را می

اند تا آنکه ترسش خوابید... سپس رو به خدیجه کرد و داستانش را مدتی آرام م ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 «...ای خدیجه... بر خودم ترسیدم»برایش بازگو کرد و گفت: 

                                                           

 5-1ـ علق: 8
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رحم هستی... مستمندان را  یرد، تو پایبند صلهکخدیجه گفت: خداوند هرگز تو را ضایع نخواهد 
 کنی...مشکالت را تحمل میو در راه حق،  نماییمیکنی... از مهمانان پذیرایی کمک می

را به نزد پسر عمویش ورقة بن نوفل برد که  ـ صلی الله علیه وسلم ـو به این اندازه اکتفا نکرد... بلکه پیامبر 
نوشت و از خواند و میپیری نابینا بود و در جاهلیت به دین نصرانیت گرویده بود و انجیل را می

گاه بود...  داستان پیامبران آ

 گوید...ات چه می... بشنو برادرزادهپسر عموپیامبر به نزد او رفت و گفت: ای همراه با 

 ای ای پسر عمو؟ورقة گفت: چه دیده

 آنچه را دیده بود و آیات قرآن را برایش بازگو کرد... ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

روزی که قومت تو  اشند بر موسی فرو فرستاد... ای کای است که خداوورقه گفت: این همان فرشته
 بودم...کنند، من جوان و قدرتمند میرا از شهر بیرون می

 «کنند؟!آنان مرا بیرون می»و گفت:  در شگفت شد ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

اند... و اگر آن روز را درک نمایم گفت: آری! کسی پیامی مانند تو نیاورده مگر آنکه با او دشمن شده
 یاری خواهم داد...تو را به خوبی 

همراه با همسرش خدیجه از نزد ورقه برخاستند... خدیجه  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس رسول خدا 
دانست که دوران استراحت به پایان رسیده و همراه با همسرش مورد آزمایش و سختی قرار خواهد می

 رفت...اش بیرون رانده خواه شد و مورد آزار قرار خواهد گگرفت... از خانه

حال آنکه او در ثروت و ناز و نعمت و احترام و حرمت زندگی کرده بود و اینک داشت به سوی بال و 
 داشت...سختی گام برمی

یاری دین دست برداشت؟ یا شک آورد؟ هرگز... بلکه به پروردگار خود ایمان آورد و  ازاما آیا 
 ار پروردگار بر همین حال ماند...پیامبرش را با مال و رای و تالش خود یاری داد و تا دید
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آمد و گفت: ای پیامبر خدا...  ـ صلی الله علیه وسلم ـامام مسلم روایت نموده که جبرئیل به نزد رسول خدا 
آید و ظرفی از غذا یا نوشیدنی با خود دارد... هنگامی که نزدت آمد این خدیجه است که دارد می

در بهشت مژده بده که نه در آن و را به قصری از مروارید سالم پروردگار و من را به او برسان و ا
 آرامی است و نه سختی...نا

ها را ترک گفت... از مردان این بود داستان خدیجه... نخستین کسی که اسالم آورد و عبادت بت
سبقت جست و قهرمانانی از خود به جای گذاشت... تا جایی که تاریخ بذل و بخشش او را مثال زده 

 را به اقتدای به او فرا خوانده است...و ما 

فاجران توجهی نکرد و در مقابل، پاداش او این شد که خداوند پذیرایی او  یبه توهین کافران و شبهه
 ای چنین برایش تدارک دید...را در بهشت آماده ساخت و خانه

ار پروردگارش رفت و او از چنین بشارتی شاد شد و بر عبادت و تالش خود افزود و در حالی به دید
 که از وی راضی بود:

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ

 9 چۈ ٴۇۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ې  ې

هایی ]در بهشت[ وعده داده که از زیر ]درختان[ آن رودها در جریان الله به مردان و زنان مومن باغ»
ان، و خشنودی الله های جاودهای پاک در بهشتمانند و ]نیز[ خانهاست ]که[ جاودانه در آن می

 «...بزرگتر است. این است همان پیروزی بزرگ

 خداوند از مادرمان، ام المومنین خدیجه راضی باد...

آیا دختران ما از ایشان پیروی خواهند کرد؟ آیا تو به وی اقتدا خواهی کرد؟ تا تو نیز همانند او در اما 
 دوه و سختی؟ای از مروارید داشته باشی؟ بی هیچ غم و انبهشت خانه

                                                           

 72ـ توبه: 9
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ین ضربه...  آخر

 سمیه مادر عمار...

 اسالم آوردند... ، او و همسر و فرزندشدعوت آغاز شدکنیز ابوجهل بود... هنگامی که  او

بست تا آنکه از ها را زیر آفتاب میی آنان نمود... آنابوجهل پس از آن شروع به آزار و شکنجه
 شدند...گرسنگی و تشنگی به مرگ نزدیک می

شدند و خون بر در حالی که شکنجه می ،آمدبه نزد آنان می ـ صلی الله علیه وسلم ـاین حال پیامبر خدا در 
زخمی بود و به سبب تازیانه هایشان از تشنگی ترک برداشته بود و بدنشان لب ...بدنشان جاری بود

 سوزاند...خورشید بدنشان را می

صبر کنید ای آل یاسر... صبر کنید ای آل یاسر که : »گفتآمد و میپیامبر از حال آنان به درد می
 «...گاه شما بهشت استوعده

 آمد...آمد و قلبشان از شنیدن این بشارت به پرواز در میهایشان به وجد میبا شنیدن این سخن دل

شان افزود و گفت: به شدت خشمگین شد و بر شدت شکنجه ،ناگهان ابوجهل، فرعوِن این امت
یش را ناسزا بگویید... اما جز بر ثبات و صبرشان افزوده نشد... در این هنگام به سوی محمد و خدا

اش را بلند کرد و بر او فرو آورد... سمیه فریادی از درد کشید... در حالی که همسر سمیه رفت و نیزه
 نگریستند...و فرزندش کنار او به بند کشیده شده بودند و او را می

گفت... داد و تکبیر میگفت... و سمیه در این حال جان میاد و کفر میدابوجهل اما فحش می
 خود بدن سمیه را تکه تکه کرد تا آنکه جان داد... رضی الله عنها... یابوجهل با نیزه

آری... جان داد و چه زیبا بود مرگ او... مرد در حالی که پروردگارش از او راضی بود و بر دین خود 
 پایدار...

 جالد اهمیتی داد و نه به فریب او... یه به شکنجهمرد و ن

 اما آه و اندوه بر برخی از دختران امروز...
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شوند... در گیرند و از راه خداوند منحرف میراه گمراهی را در پیش می ،برخی از آنان با کمتر از این
ن وجود شنوایی خود را از شکنجه دارند، اما با ای یحالی که نه شالقی بر بدنشان فرو آمده و نه ترس

های نامناسب، و دامن خود را با کلمات ارزش، و دیدگان خود را با دیدن فیلمهای بیبا شنیدن ترانه
کند و حجاب خود را اسیر اصحاب شهوات و مدپرستان قرار پسران آلوده می عاشقانه و فریِب 

 دهد...می

 آبی از آسمان

 کردند...گداخته و دوری از زن و فرزند صبر میآری... آن زنان بر آزمایش و فتنٔه آهن 

 ها برای محبت دین خدا و بزرگداشت پروردگار جهانیان بود...همٔه این

کردند و از شرف خود دست آمدند... حجاب خود را رها نمیآنان از هیچ بخش دینشان کوتاه نمی
که تنها برای یک هدف زندگی شد... زنانی شان تمام میداشتند، حتی اگر به قیمت زندگیبر نمی

 کردند: چگونه به دین خود خدمت کنند...می

 کردند...مال خود، وقت خود و حتی جان خود را فدای این دین می

 غم دین را به دوش گرفتند و یقین حاصل نمودند...

 ام شریک انصاری...

 از نخستین کسانی بود که در مکه اسالم آورد... وی

ن و ضعف مومنان را دید، بار دعوت را به دوش گرفت... ایمانش قوی شد و هنگامی که قدرت کافرا
  منزلت پروردگار را بزرگ دانست...مقام و 

ها نهی کرد و از پرستش بترفت و آنان را به اسالم دعوت میاو به طور پنهانی به نزد زنان قریش می
 کرد...می
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گاهی یافتند و بسیار خشمگین شدند... او قریشی نبود که قومش از وی  تا آنکه کفار مکه از کار او آ
پیمانان ما هستند با حمایت کنند... پس کفار مکه او را گرفتند و گفتند: اگر اینگونه نبود که قوم تو هم

 بریم...کنیم و به نزد قومت میکردیم... اما تو را از مکه بیرون میتو چنین و چنان می

  ای نگذاشتند...او پاالن و پارچهاما برای آنکه عذاب بکشد زیر  او را بستند و بر شتر گذاشتند...

ی کینه که نزدیک بود بمیرد... و از رو تا جایی ،سپس سه روز در راه نه به او آب دادند و نه غذا
بستند، سپس او را در زیر آفتاب کردند دست و پای او را میهنگامی که در منزلگاهی توقف می

 تند...سنشی درختان میسایه گذاشتند و خود درمی

 در مسیر خود در منزلگاهی فرود آمدند و او را از شتر پایین آوردند و در آفتاب بستند... 

 از آنان آب خواست اما به او آب ندادند...

اش احساس کرد... با دست در حالی که از تشنگی به تنگ آمده بود ناگهان چیز سردی را بر سینه
  دلو آب است...خود آن گرفت و دید 

کمی از آن نوشید... سپس دلو باال رفت... باز پایین آمد و از آن نوشید... سپس باال رفت... باز برای 
 چند بار پایین آمد و آنقدر نوشید که سیراب شد و مقداری از آن را بر بدن و لباس خود ریخت...

نزد او آمدند و دیدند بدن و  هنگامی که کافران از خواب بیدار شدند و خواستند حرکت کنند به
 لباسش خیس است و او را دیدند که حالش خوب است!

تعجب کردند... چگونه در حالی که پاهایش بسته است به آب رسیده؟ به او گفتند: بند خود را 
  دی و آب ما را برداشتی و نوشیدی؟گشو

 آن نوشیدم...پایین آمد و از  نگفت: نه به خدا سوگند... دلوی از آسمان به سوی م

شک دین او بهتر از دین ماست! گوید بیراست می واقعاً کافران همدیگر را نگاه کردند و گفتند: اگر 
ی آنان اسالم آوردند و های آب خود را نگاه کردند و دیدند همانطور است که بود... همهسپس مشک

 قید و بند او را باز کردند و در حق وی نیکی نمودند...
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آید که به سبب صبر و پایداری آن زن اسالم آوردند... ام شریک روز قیامت در حالی می ی آنانهمه
 اند...ی اعمالش مردان و زنانی هستند که به دست او اسالم آوردهدر نامه

 زنی از اهل بهشت!

 آری تاریخ ام شریک را به یاد دارد...

 و همینطور غمیصاء مادر انس بن مالک...

 خود مقابل در و شدم وارد بهشت به: »فرمایدمی اشدرباره ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول که کسی
 ...«است ملحان بنت غمیصاء او دیدم ناگهان... شنیدم پایی صدای

 ...ساز شگفتی زنی

 نضر بن مالک با سپس... کردمی زندگی جاهلیت در دوران، آن دختراِن  دیگر مانند زندگی آغاز در
  ...کرد ازدواج

 سابقان با همراه نیز سلیم ام و گفتند لبیک را آن دعوت انصاریان از گروهی ظهور اسالم، نگامیه
 ...آورد اسالم نخست،

 وی با همراه خواست او از و گرفت خشم وی بر و نپذیرفت اما کرد عرضه همسرش بر را اسالم سپس
 ...درگذشت همانجا و رفت شام به مالک... نپذیرفت سلیم ام اما... برود شام به مدینه از

 پیشی یکدیگر از او خواستگاری در زیادی مردان سبب همین به و بود زیبا و خردمند زنی وی
  ...گرفتندمی

 ...آمد وی خواستگاری به ـ بود نشده مسلمان هنوز که ـ ابوطلحه آنکه تا

... کندنمی رد را تو مانند کسی خواستگارِی [ زنی هیچ] و پسندممی را تو من: گفت وی به سلیم ام
 دیگر چیزی و پذیرممی مهریه عنوان به را همین شوی مسلمان اگر... مسلمانم من و کافری تو اما

 ...خواهمنمی

 ...دارم دین من اما: گفت ابوطلحه
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 روییده زمین که است چوبی پرستیمی را آن که خدایی دانینمی مگر... اباطلحه ای: گفت سلیم ام
 کرده؟ نجاری را آن حبشی فالن و

 ...آری: گفت

 نجار فالن و روییده زمین از که بپرستی را خدایی کشینمی خجالت آیا اباطلحه ای پس: گفت
 ...خواهمنمی تو از دیگر ایمهریه بیاوری ایمان اگر ساخته؟ را آن حبشی

 و الله اال اله ال ان اشهد: گفت و بازگشت سپس و رفت آنگاه... کنم فکر تا باشد: گفت ابوطلحه
 ...الله رسول محمدا ان اشهد

 و... بیاور در اباطلحه ازدواج به مرا انس ای: گفت انس فرزندش به و شد خوشحال بسیار سلیم ام
 ...درآمد او ازدواج به

 !بود اسالم اشمهریه... نیست سلیم ام یمهریه از ترباارزش ایمهریه هیچ

 گرفت؟ نادیده را خود حق و فتنگر ایمهریه حتی اسالم راه در چگونه ببینید

 ارزش با چگونه کندمی زندگی ،است اسالم که هدف یک راه در تنها که دختری ببینید... آری
 ...آورندمی روی او به مردم و رودمی باال منزلتش و مقام و شودمی

 آمدند او پیشواز به نانکشادی مهاجران و انصار و آمد مدینه به ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر که هنگامی
 به ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول با دیدار برای مردم از گروه گروه... گرفت منزل ابوایوب یخانه در و

 ...آمدند ابوایوب منزل

 دنیا در که را چیزی ترینارزش با خواست و آمد بیرون مردم جمع میان از انصاری سلیم ام ناگهان
 ... نیافت خود فرزند از ترمحبوب را چیزی و کند ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر تقدیم دارد

 با است؛ انس این... خدا رسول ای: گفت و آورد ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر خدمت به را انس فرزندش
 ...رفت خود و... کندمی را شما خدمت و ماندمی شما

 ...نمود را او خدمت شب و صبح و دمان ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول نزد انس
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*  *  * 

 زندگی بلکه... نماید فراموش را خود و کند نیکوکاری مردم برابر در که نبود چنین سلیم ام اما
 ...بود عجیب نیز خداوند تقدیر به رضایتش و شوهرش به اشرسیدگی و او شخصی

 و داشت دوست بسیار را او بوطلحها... شد ابوعمیر نام به زیبا فرزندی صاحب ابوطلحه از سلیم ام
 نام به ایپرنده با که دیدمی را او گاه هر و داشت دوست را کودک آن ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول بلکه

 !ُنَغیر؟ از خبر چه ابوُعمیر،: فرمودمی کندمی بازی «ُنَغیر»

 ابوطلحه و گرفت شدت دککو بیماری روزی... شد اندوهگین بسیار او و شد بیمار ابوطلحه فرزند
 ...بازگشت او نزد از دیر و رفت ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول نزد کاری سبب به

 ...بود او نزد مادرش که حالی در درگذشت، بیماری شدت پی در کودک

 خودم تا نگویید چیزی اباطلحه به: گفت و کرد آرام را آنان سلیم ام اما گریستند او برای خانه اهل
 ...کنم بازگو برایش را هقضی

 آماده را ابوطلحه غذای و... انداخت آن بر ایپارچه و گذاشت خانه یگوشه در را کودک پیکر سپس
 ...کرد

 ...پرسید کودک حال از بازگشت خانه به ابوطلحه که هنگامی

 ...باشد راحت االن امیدوارم... شد آرام: گفت سلیم ام

 ...نده تکانش است راحت االن: گفت و نگذاشت سلیم ما اما برود او نزد خواست ابوطلحه

 ...بودند هم با دمی و رفتند خلوت به خورد را شام ابوطلحه آنکه از پس... آورد را غذایش سپس

 نظرت به... اباطلحه ای: گفت او به دارد خوبی روحی وضع و است سیر ابوطلحه دید که هنگامی
 دارند حق خانواده آن آیا د،باش خود امانت خواهان سپس ند،بده ایخانواده به را امانتی کسانی اگر

 زنند؟ باز سر امانت دادن از

 ...نه: گفت
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 جایی تا ماند نزدشان طوالنی مدتی و بودند نهاده خانواده این نزد را امانتی کسانی آخر: گفت سپس
 !دهند پس را آن آیدنمی دلشان اندآمده آن صاحبان که اکنون... هستند آن صاحب کردند گمان که

 ...اندکرده کاری بد: گفت ابوطلحه

 ...بخواه خداوند از را آن اجر... گرفت پس را آن و بود خداوند امانت فرزندت: گفت سلیم ام آنگاه

 و صبر در امشب سوگند خدا به: گفت سپس... خورد جا و شد اندوهگین شدت به ابوطلحه
 ...کرد آماده دفن برای را رزندشف و برخاست! شد نخواهی غالب من بر شکیبایی

 علیه الله صلی ـ پیامبر... ساخت باخبر جریان از را او و آمد ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول نزد به هنگام صبح

 ...نمود برکت دعای دو آن برای نیز ـ وسلم

 ...بودند اندهخو را قرآن شانهمه که دیدم را آنان فرزند هفت آن از پس: گویدمی داستان این راوی

 گریبان مانند ایجاهالنه کارهای که بداند آن از برتر را خود شد باعث سلیم ام دین چگونه ببین
 ...بیندازد راه واویال و آه و صورت و سر بر زدن و دریدن

 و کند آماده را شوهرش غذای سپس دهد، جان چشمانش برابر در کودکش که ایددیده زنی آیا
 سازد؟ ادهآم او برای را خودش

 باشد؟ داشته حکیمانه و نرم چنین برخوردی و ظریفانه چنین رفتاری که ایددیده زنی آیا

*  *  * 

 برکت و شودمی منتشر خیرش شکبی باشد داشته یقینی و صدق و ایمان، و دین چنین که زنی
 و خیر از نیز همسرش و شوندمی صالح فرزندانش... گیردمی بر در هم را اشخانه اهل کارهایش

 ...گیردمی تاثیر او صالح

 ...رود باالتر سلیم ام با ازدواج از پس ابوطلحه منزلت و مقام که نیست عجیب بنابراین

 با همراه ابوطلحه اینکه تا... کردمی تشویق پروردگار طاعت و جهاد و دعوت به را ابوطلحه سلیم ام
 ...رفت نبرد میدان به مجاهدان دیگر
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 به نیز مشرکان... پراکنده برخی و شدند کشته آنان از بسیاری... شد سخت لمانانمس بر نبرد کار
 ...بردند حمله او به ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول کشتن قصد

 با و شتافتند او سوی به خدا پیامبر از دفاع برای بودند گرسنه و زخمی که حالی در او نیک یاران اما
 ...ایستادند شمشیرها ضربات و هانیزه و تیرها جلو و گرفتند بر در را او خود بدن

 تیری خدا پیامبر ای: گفتمی و بود داشته ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر برابر در را خود یسینه ابوطلحه
 ...کردمی دفاع ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر از حال همین در و... تو گردن جای به من گردن... نخورد تو به

 شمشیرش یضربه دیگری... انداختمی تیر او سوی به یکی... زدندمی ضربه او به سو هر از کافران
 وی بر که هاییزخم اثر بر که نکشید طولی و... زدمی خنجر وی به دیگری و آوردمی فرو وی بر را

 ...افتاد زمین بر بود شده وارد

 واجب وی بر بهشت که بپردازید برادرتان به: »گفت دخو یاران به خطاب ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر
 ...بود نیزه و تیر و شمشیر یضربه زخم ده از بیش جای بدنش در که حالی در برداشتند را او... «شد

 صدای: »فرمودمی ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر... گرفت دست به را دین پرچم ابوطلحه آن از پس
 چه است، ابوطلحه صدای فقط این «است[ جویانجنگ از] گروه یک زا بهتر لشکر در ابوطلحه

 او؟ جنگاوری و نیرو به رسد

 خواهرم... تو کی مانند آنان خواهی شد؟

زنان را نیز مانند مردان به سوی اسالم فرا خواند و با زنان همانند مردان بیعت  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 گفت... خن مینمود و با زنان همانند مردان س

 زنان و مردان در پاداش و مجازات برابرند...

 فرماید:خداوند متعال می
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ

 10چڱ ڱ

هر کس از مرد یا زن که کار نیک انجام دهد و مومن باشد قطعا او را با زندگی پاکی حیات »
 «...دادند پاداش خواهیم دادشک به آنان بهتر از آنچه انجام می]حقیقی[ بخشیم و بی

 ـ صلی الله علیه وسلم ـآنان در حقوق انسانی برابرند... هر یک از زوجین حقوقی بر دیگری دارد و رسول خدا 
 «...بدانید که شما بر زنانتان حقی دارید و زنانتان نیز بر شما حقی دارند»فرماید: می

 قوا است:ت ،تنها ترازوی برتری بین مردان و زنان نزد الله

 11چڇ  ڍ ڍ ڌ ڌچ

 «...ترین شما نزد الله باتقواترین شماستهمانا گرامی»

هر چه یک زن برای خودش احترام قائل باشد دیگران نیز به او احترام خواهند گذاشت... بنابراین او 
است و هر گاه خیانت کرد ارزش خود را نیز از دست خواهد  با ارزشتا هنگامی که امین باشد، 

  داد...

با  را بنگر... هنگامی که مکه فتح شد، کار کافران آشفته شد، برخی از آنان ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 
 به نبرد پرداختند و برخی دیگر اسالم آوردند و گروهی دیگر پنهان شدند... مسلمانان

خوردند و گریختند و به  به نبرد برخاسته بودند از وی شکست ـ رضی الله عنه ـدو تن از کسانی که با علی 
به آنجا آمد و گفت: به خدا  ـ رضی الله عنه ـ، خواهر علی پناهنده شدند... علی ـ رضی الله عنها ـام هانئ  یخانه

ـ صلی الله علیه سوگند آنان را خواهم کشت! ام هانئ در را بر آن دو بست و به سرعت خود را به رسول خدا 

که وی را دید فرمود: خوش آمدی ام هانئ... چه باعث شده  الله علیه وسلم ــ صلی رساند... پیامبر  وسلم ـ
 اینجا بیایی؟

                                                           

 17ـ نحل: 10
 11ـ حجرات: 11



 15    او یک ملکه است

 

فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـکشد... پیامبر ام میگوید دو مردی را که من پناه دادهام هانئ گفت: علی می
 دهیم... آنان را نکشد...هر که را تو پناه دهی پناه می

خودش به ازدواج  یاش را داده است... او بدون اجازهحق تعیین مسیر زندگی همچنین خداوند به زن
شود و اگر مورد تهمت قرار گرفت، آید و از مالش جز با رضایت وی برداشته نمیکسی در نمی

 گیرد...تهمت زننده مورد مجازات قرار می

ملزم به نیکی به اوست و  شود... پدرشاو ملزم به برطرف کردن نیاز او می اگر نیازی داشت ولِی 
 با او... یملزم به نگه داشتن پیوند برادری و حسن رابطه برادرشو  ،داشت اوفرزندش ملزم به گرامی

 فرماید:بلکه دین گاه او را بر مرد مقدم داشته است... خداوند متعال می

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ  ڌ چ

 12چڎ

رش سفارش کردیم ]چرا که[ مادرش به او باردار شد، و هر دم به پدر و ماد یو انسان را درباره»
 «...ای دچار شد و پایان دوران شیرخوارگِی او دو سال استضعف و سستی تازه

و در صحیحین روایت است که مردی گفت: ای رسول خدا! کدام یک از مردم بیش از دیگران 
 «...سپس مادرت، سپس پدرت مادرت، سپس مادرت،»دوستی من هستند؟ فرمود:  یشایسته

کند و پیرزنی را بر دوش خود دارد... از ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ مردی را دید که طواف کعبه می
او پرسید: این کیست؟ گفت: مادرم است که فلج است و بیست سال است او را بر دوش خود 

 ام؟گذارم... ای ابن عمر به نظر تو حقش را ادا نمودهمی

 یک آهی که از روی اندوه برای تو کشیده! یر گفت: هرگز! هرگز! و نه به اندازهابن عم

یقا  از نروژ به آفر

 اند؟با این همه بزرگداشت و احترام، چگونه امروزه بسیاری از دختران دست از یاری دین برداشته
                                                           

 11ـ لقمان: 12
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کنده از گناه و روابطو چگونه این همه منکرات آشکار شده است؟ عکس نامشروع و  ها و تصاویر آ
 ها عالمتی است برای نزدیکی عذاب...این یدهد... همههایی که در لباس و حجاب رخ میحرام

بیند اما تالشی در راه انکار های خود میکالسیها را میان نزدیکان خود و خواهران و هماین یهمه
هریک از شما که منکری را »اید: فرممی ـ صلی الله علیه وسلم ـدهد، در حالی که رسول خدا آن انجام نمی

 «دید آن را تغییر دهد...

 آیا تو نیز منکراتی را که در توان داشتی تغییر دادی؟

ات به تو آویزان کالسیبا این وجود، روز قیامت چه حالی خواهی داشت؟ هنگامی که دوست و هم
ناهان دیدی چرا دست ما را نان به تو بگویند: تو که ما را در حال انجام منکرات و گک شوند و گریه

  نگرفتی؟ چرا ما را نصیحت نکردی؟

 کنند؟ببین زنان و دختران غیر مسلمان چطور برای دین خود فداکاری می

رفتیم گوید: در سفری دعوی برای پناهندگان، در آفریقا بودم... راهی که مییکی از دعوتگران می
دیدیم و در روبروی خود به جز امواج ماسه نمیبود که باعث شد خسته شویم... در  ناهمواربسیار 

 دادند...رسیدیم مگر آنکه ما را نسبت به راهزنان هشدار میراهمان به هیچ روستایی نمی

 پناهندگان رسیدیم...اردوگاه تا آنکه خداوند کارمان را آسان کرد و به 

 کهنه در آن انداخته بودند... ای فراهم کردند که بستریآنان از دیدن من خوشحال شدند و برایم خیمه

آنقدر خسته بودم که خودم را روی بستر انداختم و به مسیر سفری که طی کرده بودم فکر کردم... 
کردم... یا شاید هم نوعی غرور! چه کسی گذشت؟ نوعی احساس افتخار میدانید در سرم چه میمی

ام انجام واند کاری را که من انجام دادهتممکن است زودتر از من به اینجا پا گذاشته باشد؟! کی می
 دهد؟!

 کرد تا آنکه نزدیک بود دچار تکبر شوم...و شیطان همچنان این سخنان را به من دیکته می
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صبح هنگام برای گشت زدن در منطقه بیرون رفتیم... به چاهی رسیدیم که از اردوگاه پناهندگان دور 
ها زنی سفید پوست آب را به سر گذاشته بودند... میان آنبود... گروهی از زنان را دیدم که ظرفهای 

 توجهم را جلب کرد...

 اش پرسیدم...اول فکر کردم یکی از زنان منطقه است که بیماری پیسی دارد! از دوستم درباره

از زنان تبشیری است... اهل نروژ است و سی سال دارد... شش ماه است اینجا زندگی  گفت:
کند... هر شب خورد و در کارها کمکمان میپوشد... غذای ما را میلباس می کند... مانند مامی

ها نوشتن و خواندن و گاهی رقص یاد زند و به آنها حرف میکند و با آندخترها را جمع می
 دهد...می

 کرد!کشید... چه بیماران که دردشان را کم میچه یتیمانی که او بر سرشان دست می

گمراهی که دارد به این  یدختر نروژی را ببین! چه باعث شده با وجود عقیدهخواهر من... این 
 های سرسبز آن را ترک گوید؟های مهلک بیاید و تمدن اروپا و دشتبیابان

 اش را اینطور قوی ساخته که در اوج جوانی همراه با این پیرزنان زندگی کند؟چه چیز عزم و اراده

 کنی؟احساس تحقیر نمی

 ...دارددهد چنین صبر و شکیبایی یک دین باطل دعوت می او که به

بینی دختران دعوتگر نصرانیت از آمریکا و بریتانیا و فرانسه به فعالیت های آفریقا میدر بیشه
 مشغولند...

ای گلی زندگی کنند... بدترین غذا را بخورند و از آب نهر ای چوبی یا خانهآیند تا در کلبهمی
 د و زنان را مداوا کنند...ندکان نگهداری کنند... از کونوشب

ای رنگ پریده و پوستی خشن و بدنی ضعیف باز گردند با چهرهو هنگامی که به سرزمین خود برمی
 کنند...ها را برای خدمت به دین خود فراموش میاین سختی یگردند... اما همهمی
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شوند... تا دیگران به متحمل میهای نامسلمان عجیب است... این کوششی است که آن نصرانی
 عبادت غیر خدا بپردازند!

 13چۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ

کشند و]لی[ شما از الله امیدی دارید که آنان کشید، آنان نیز همانند شما درد میاگر شما درد می»
 «...ندارند

 گوید:یکی دیگر می

 خواهی؟ود... گفتم چه میکردم... یکی در زد... زنی جوان بدر آلمان زندگی می

 گفت: در را باز کن...

گفتم: من مسلمانم و کسی پیش من نیست... در دین من جایز نیست تو ]در حالی که تنهایم[ پیش 
 من بیایی...

 اصرار کرد و من در را باز نکردم...

یر... گفتم: ها را بگها و جزوههستم... در را باز کن و این کتابچه« شهود یهوه»گفت: من از گروه 
 خواهم...چیزی نمی

التماس کرد... به اتاقم رفتم... اما او دهانش را روی سوراخ کلید گذاشت و به مدت ده دقیقه اصول 
عقاید خود را بیان کرد! وقتی سخنانش تمام شد به سوی در رفتم و گفتم: چرا اینقدر خودت را خسته 

 کنی؟می

 ام...را در توان داشتم برای خدمت به دینم انجام داده کنم چون آنچهگفت: االن احساس آرامش می

 «...کشندکشید، آنان نیز همانند شما درد میاگر شما درد می»

                                                           

 115ـ نساء: 13
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 ام؟من چه چیزی را تقدیم اسالم کرده

اند؟ چقدر از مال خود را برای هدایت دیگر دختران هزینه چند دختر تا حاال به دست تو توبه کرده
 ای؟کرده

گویند: من جرات دعوت کرد دیگران و جلوگیری از منکرات را ران و زنان نیکوکار میبعضی از دخت
 ندارم!

هزار نفری که با هزار نفر بخواند... دهکند روبروی دهعجیب است! چطور آن زن خواننده جرات می
 کشم!ترسم یا خجالت میگوید من میبلعند... و نمیهایشان ـ او را میچشمان خود ـ پیش از گوش

کند بدن خود را در معرض نگاه هزاران مرد قرار دهد و دچار هراس و چطور آن رقاصه جرات می
 شود؟خجالت نمی

ی نصیحت و دعوت را انجام دهی شیطان تو را از یاری دینت باز اما هنگامی که از تو خواستند وظیفه
 داشت؟

ی دهند... با دیگران به مبادلهوه میاما برعکس، برخی از دختران منکرات را برای دیگران زیبا جل
کنند که این از باب پردازند یا آنان را به مجالس منکر و گناه دعوت میها میمجالت نامناسب و ترانه

ها به دشمنی َبَدل شک روزی این دوستیتعاون بر گناه، و وارد شدن به حزب شیطان است... بی
 خواهد شد:

 14چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ

 «...تان صمیمی دشمنان یکدیگرند مگر متقیانآن روز دوس»

 ی قیامت... که لباس ذلت و پشیمانی به تن خواهند کرد...این است حال آنان در عرصه

 فرماید:ی گروهی از گناهکاران میاما در آتش جهنم، چنانند که خداوند متعال درباره

                                                           

 18ـ زخرف: 14
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ

 15چ ڍ ڇ

ورزید و برخی از شما برخی دیگر را ی از شما به برخی دیگر کفر میسپس در روز قیامت، برخ»
 «...کنید و جایگاهتان آتش است و یاورانی نخواهید داشتنفرین می

نشین یکدیگر بودند خواهد آری همدیگر را نفرین خواهند کرد... به همان دوستی که در دنیا هم
 عاشقی و فحشا کشاندی... گفت: خداوند تو را لعنت کند! تو مرا به دام عشق و

ها را به زند که: بلکه خداوند تو را لعنت کند! تو بودی که نوار و سی دی ترانهاو نیز بر سرش داد می
 من دادی!

جحابی را برایم گوید: خدا تو را لعنت کند! تو بودی که رابطه با پسران و بیو دوستش در پاسخ می
 زیبا جلوه دادی!

های در گوشی کجا رفت؟ یادتان است چقدر با همدیگر در ها و حرفعجیب است... آن خنده
ورزید و یکدیگر را آوردید؟ اما امروز به همدیگر کفر میگشتید و دوستان را به خنده میبازارها می
 کنید...نفرین می

 آری... زیرا هرگز برای نصیحت یا کار خیری یکجا نشده بودند...

خوابد و اش نمیند شد... اما کجا؟ در آتش... آتشی که شعلهو روز قیامت دوباره یکجا خواه
 افتد مگر آنکه الله بخواهد...شود... و گرمایش فرو نمیهیزمش سرد نمی

 زنان ما کجایند؟

شوند و کجایند زنان ما که در نوع لباس و سخن گفتن و نگاه کردن و... دچار گناه و خالف شرع می
توانم کنند و من نمیی زنان این کارها را میگویند: همهکنی میوقتی کسی از آنان را نصیحت می

 مثل بقیه نباشم! سبحان الله!!

                                                           

 25ـ عنکبوت: 15
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 ها؟کجاست نیروی دینداری و کجاست پایداری بر اصول و ارزش

ای دست از طاعت پروردگارش بردارد و مطیع شیطان شود، پس تسلیم ترین فتنهاگر دختر با کوچک
 فرماید:است؟ در حالی که خداوند متعال میشدن در برابر خداوند کجا 

  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ       ٻ ٱچ

 16چٹ   ٹ ٹ

اش به کاری فرمان دهند برای آنان در سزاوار هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که چون الله و فرستاده»
عا دچار گمراهی آشکاری اش را نافرمانی کند قطکارشان اختیاری باشد، و هر کس الله و فرستاده

 «...گردیده است

 دهند؟؟ کسانی که خود را در معرض نفرین خداوند قرار میکم توجهکجایند دختران 

دهند، در حالی که جهت تغییر میکنند و خلقت خداوندی را بیزنانی که ابروی خود را باریک می
کنند و زنانی که این کار را برایشان باریک می زنانی را که ابروی خود را ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر خدا 

 دهند نفرین کرده است...انجام می

زنان  عادتکند؟ چرا که این کار، در واقع و کجاست آن زنی که بر چهره یا بدن خود خالکوبی می
برایش زنی را که بر بدن خود خالکوبی کند و زنی را که  ـ صلی الله علیه وسلم ـبدکاره است و پیامبر خدا 

 چنین کاری را انجام دهد نفرین کرده است...

ی موی به سرش و نهند، در حالی که خداوند متعال وصل کنندهیا زنانی که موی مصنوعی بر سر می
 دهد، لعن نموده...کسی که این کار را انجام می

داوند... طرد دانی ملعون یعنی چه؟ یعنی طرد شده از رحمت خاین زنان ملعونند... خواهرم، آیا می
 شده از راه بهشت...

                                                           

 11احزاب:  16
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شوی که از راه بهشت طرد شوی؟ آن هم به سبب چند تار مویی که از ابرو برداری یا آیا راضی می
 چند خط خالکوبی و تاتو؟

 زنان محروم...

روی در آرایش است تا جایی که برخی خود های پیروی از هوای نفس و شیطان، زیادهاز دیگر عرصه
دهند، از جمله باریک کردن ابروها با کندن یا تراشیدن آن است رین خداوند قرار میرا در معرض نف

 که در واقع محقق شدن وعید شیطان است:

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 17چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 آنان و (118) گرفت برخواهم[ خود یبرا] نیمع یبینص بندگانت انیم از گمانیب]و شیطان گفت[ »
 را دامها یهاگوش تا نمکیم وادارشان و ردک خواهم دراز و دور یآرزوها دچار و گمراه سخت را
 را طانیش الله یجا به سک هر و سازند دگرگون را الله یدهیآفر تا نمکیم وادارشان و دهند افکش

 و دهدیم وعده آنان به طانیش[ یآر] (111) است شده یارکآش انیز دستخوش قطعاً  ردیگ دوست
 و است جهنم گاهشانیجا آنان (121) دهدینم وعده آنان به بیفر جز و ندکافیم آرزوها در را آنان

 در را آنان یزود هب اندردهک ستهیشا یارهاک و آورده مانیا هک یسانک (121) ندارند یزیگر راه آن از
 الله یوعده ؛جاودانند آن در شهیهم ،میدرآور است روان نهرها آن[ درختان] ریز از هک ییهابوستان
 «؟است راستگوتر الله از سخن در یسک چه و است راست

باریک کردن ابرو یعنی قرار دادن خود در معرض نفرین خداوند... نزد ابوداوود و دیگران از ابن 
کنند زنانی را که خالکوبی می ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا »روایت است که فرمود:  ی الله عنه ــ رضمسعود 

                                                           

 122-118ـ نساء: 17
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کنند و زنانی که این کار دهند، و زنانی که ابرو باریک میو زنانی که این کار را برای برایشان انجام می
 «...، نفرین کرده استدهنددهند، کسانی که خلقت خداوند را تغییر میرا برایشان انجام می

کنی که تو را در معرض نفرین خداوند قرار دهد؟ در حالی که در نماز و سبحان الله! چطور کاری می
خواهی؟ آیا این به معنای تناقض در کردار و خارج از نماز از خداوند مغفرت و رحمت او را می

 گفتار تو نیست؟

کنی که تو را از رحمت خداوند طرد می خواهی ولی از سوی دیگر کاریاز خداوند رحمت می
 کند؟!می

 عجیب است!

توانم بیش از بیست فتوا را در تحریم چنین اند و میعلمای رّبانی فتوا به تحریم چنین کاری داده
 کاری ذکر کنم...

بنابراین بدان که یکی از معانی ایمان تو این است که در آنچه خداوند امر نموده و در آنچه نهی کرده 
 مطیع او باشی...

ی تشبیه خود به زنان کافر است و هر کس خودش را به قومی شبیه سازد از سوی دیگر نمص از جمله
 فرماید:از آنان است و خداوند متعال می

 18چ ىئ ېئ ېئ ېئ چ

 «...کسانی را که ستم ورزیدند و هم ردیفانشان را ]به سوی جهنم[ محشور نمایید»

یرانشان را همراه با آنان حشر نمایید، و هر کس گروهی را دوست یعنی هم ردیفان و شبیهان و نظ
 بدارد همراه با آنان محشور خواهد شد...

 ها این کار را انجام می دهند...نگو خیلی

 پرستند، آیا تو هم بت خواهی پرستید؟ها هم بت میخیلی
                                                           

 22ـ صافات: 18



51 
 

 او یک ملکه است

 کنی؟کنند، تو هم چنین میها به خود صلیب آویزان میخیلی

اهکاران تو را نزد خداوند معذور نخواهد کرد، چرا که تو تنها مسئول کارهایی هستی که زیاد بودن گن
 ای...خودت انجام داده

همانطور که در پشت پدر و در شکم مادر تنها بودی و تنها به دنیا آمدی به تنهایی خواهی مرد و روز 
خواهی گذاشت و به تنهایی  قیامت نیز به تنهایی برانگیخته خواهی شد و به تنهایی بر صراط قدم

ی اعمالت را به دست خواهی گرفت و به تنهایی در برابر خداوند مورد پرسش قرار خواهی نامه
 گرفت...

 فرماید:خداوند متعال می

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ

 19چ ىئ مئ حئ

 حساب به را آنها ناً یقی و (11) دیآینم رحمان یسو به واربنده جز است نیزم و آسمانها در هک هر»
 «...آمد خواهند او یسو به تنها آنها یهمه امتیق روز و (11) است ردهک شماره دقت به و آورده

 اسیر امواج

چه بسیار بودند دختران مومنی که اسیر موِج جریان غالب جامعه شدند و کم کم در مورد حجاب 
 نظر گرفته بودند راضی شدند... انگاری کردند و به آنچه مفسدان برای او درخود سهل

هایی که توسط آنان هایی که شاید طراحی گمراهان و کافران بود... یا به اصطالح حجابلباس
 طراحی شده بود...

 شوی عروسکی در دست آنان باشی که هر لباسی بخواهند به تنت کنند؟!چطور راضی می

                                                           

 15-11ـ مریم: 19
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حجابی دیگر دارد تا آن را بپوشاند! چرا که پوشند خود نیاز به هایی که میبیشتر به اصطالح حجاب
خداوند حجاب را برای آن مشروع گرداند که زینت زنان را از نگاه مردان بپوشاند، اما حجابی که 

 خورد؟!خود زینت باشد به چه دردی می

دانی که ام... مردو گروه از اهل آتشند که آنان را ندیده»فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـو رسول خدا 
زنند... و زنانی پوشیده اما لخت... که به هایی مانند دم گاوان در دست دارند و مردم را با آن میشالق

مردان میل دارند و مردان به آنان... سرهایشان مانند کوهان شتران کج است... نه وارد بهشت 
چنان و چنان به مشام  شوند و نه بوی آن را خواهند یافت... در حالی که بوی بهشت از مسافتمی
 «...رسدمی

ای از وسایل شیطان تبدیل خواهی حجابی در واقع به وسیلهدانستی که با این خودنمایی و بیآیا می
 شوی که عاملی برای افتادن یک مسلمان در گناه شوی؟شد؟ آیا راضی می

دید و همانند آن را  دانی اگر لباس نامناسبی پوشیدی و دختری دیگر آن لباس را بر تن توآیا می
 پوشید، تو نیز تا قیامت در گناه او و کسانی که از او تقلید کنند شریک خواهی بود؟

 آیا خوشحال خواهی شد که الگویی در بدی باشی؟

 کنی؟برای چه کسی آرایش می

پوشی، خواهند گفت: پوشند بپرسی چرا چنین چیزی را میهایی را میاگر از زنانی که چنین لباس
ای؟! برای چه کسی؟ ن زیباتر است... اگر چنین گفت به او بگو: برای چه کسی خود را زیبا کردهچو

 برای یک خواستگار محترم... یا همسری پاکدامن؟

کنند... کسانی که توجهی به مراقبت خداوند ندارند... ترین مردان زیبا میهرگز... خود را برای پست
زنان برایشان هیچ اهمیتی ندارد... مردانی که تنها در پی  برای مردانی که شرف و عفت و کرامت

کردند « مصرف»شهوت خود و لذت نگاه به زنان هستند... و هرگاه زنی را به دست آوردند و او را 
 افتند...اندازند و در پی شکاری دیگر میدورش می

 وده؟ چرا خطاب به تو فرموده:ای که چرا خداوند تو را به حجاب امر نمآیا تا به حال به این فکر کرده
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 20چ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں چ

 «هایشان فرو اندازند و زینت خود را آشکار نسازند...های خود را بر سینهو باید روسری»... 

ی بدن خود را و موها و بقیه 21چرا خداوند تو را به پوشاندن زینت امر نموده؟ چرا دستورت داده چهره
 بپوشانی؟

خواهد از تو انتقام بگیرد؟ هرگز... ین امری نموده؟ آیا با تو دشمن است؟ آیا میچرا خداوند تو را چن
 ورزد...ای در حق آنان ستم نمینیاز است و ذرهاو از بندگانش بی

 شود...پذیرد و عوض نمیاما این سنت خداوند و شریعت اوست... این سخن اوست که تغییر نمی

و احکامی را برای زنان... و ممکن نیست دنیا به راه درست برود او احکامی را برای مردان قرار داده 
 مگر با طاعت او...

 زنان نیکوکار تسلیم امر پروردگار خود هستند...

آمد و پرسید:  ـ رضی الله عنها ـنگاهی به این روایت امام مسلم بینداز... روزی زنی نزد مادر مومنان، عائشه 
 کند؟کند اما نماز را قضا نمیروزه را قضا میچرا زنی که در عادت ماهیانه بوده 

 از پرسش او تعجب کرد و گفت: مگر َحروری هستی؟ )یعنی از خوارجی؟( ـ رضی الله عنها ـعائشه 

 گفت: نه َحروری نیستم... فقط سوالی برایم پیش آمده...

دیم... به ما دستور دادند شدچار عادت ماهیانه می ـ صلی الله علیه وسلم ـعائشه گفت: در دوران رسول خدا 
 که روزه را قضا کنیم و دستور ندادند که نماز را قضا نماییم...

 آری... تسلیم کامل در برابر دستور الله:

                                                           

 11ـ نور: 20
 اند و شیخ بر این رای است. )مترجم(ـ بسیاری از علما پوشاندن چهره را برای زنان واجب دانسته21
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 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې    ې ېچ

 22چ  مئ حئ جئ ی ی ی    ی ىئ ىئ ىئ

شان داوری کند شوند که میانهمانا سخن مومنان هنگامی که به سوی الله و پیامبرش فرا خوانده »
( و هر کس الله و 51گویند: شنیدیم و اطاعت نمودیم و آنانند که رستگارند )این است که می

 «...پیامبرش را اطاعت نماید و از الله پروا دارد و تقوای او را پیشه سازد همانانند که رستگارند

 اند که تسلیم امر خداوند شوند...آری... رستگاران کسانی

 ی تالش خود را خواهند کرد که حجاب تو را از سرت بردارند...اما دیگران همه

کنند... وقت زنند... اموال خود را هزینه میآنان برای رسیدن به این هدف به هر دری می
ای که در مورد حجاب ای دروغین... برنامهای نامناسب... مقالهکنند... مجلهگذارند... تالش میمی

 دازد...انشک می

 شان سعی دارند فحشاء را در میان مومنان گسترش دهند...همه

ها... با لذت خواهند از دیدن زینت تو در بازارها لذت برند... با دیدن رقص تو بر روی صحنهمی
خود هستند « حقوق»ها خدمت کنی... آنان در پی خواهند در هواپیماها به آنبردن از بدن تو... می

 نه حقوق تو...

اند مگر حق خودنمایی و برداشتن کارشان عجیب است... هیچ حقی از حقوق زنان را نشناخته
ها؟ و حجاب؟ حق سفر زنان بدون محرم؟ حق کار کردن همراه با مردان؟ حق آمدن در جلو دوربین

 اند...گذاشته« حق»هایی که نام آن را دیگر حماقت

ناِن از کار افتاده را دنبال کنند... یا فرزندان را به حقوق ها و زهیچگاه آنان را ندیدیم که حقوق بیوه
 مادران آشنا کنند...

                                                           

 52-51ـ نور: 22



58 
 

 او یک ملکه است

کنند که خواهان پیشرفت جامعه هستند... این روش منافقان است، تنها خواهان فسادند... تظاهر می
 هستند... ــ صلی الله علیه وسلم های عبدالله بن ابی بن سلول، رئیس منافقان در دوران پیامبر چرا که نوه

را متهم به فحشا نمود و خبری دروغین را میان  ـ رضی الله عنها ـندیدی که همین شخص مادرمان عائشه 
 ی آتش آن بود...مردم پخش کرد و به تکرار آن پرداخت؟ او در حقیقت استاد رذیلت و روشن کننده

کرد تا از این طریق ثروتی به دست خرید و آنان را به زنا امر میای که وی کنیزکان زیبا را مینخوانده
 آورد؟ تا آنکه خداوند در کتاب خود او را رسوا نمود و فرمود:

 23چ ک    ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ

و کنیزان خود را در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند برای اینکه متاع دنیا را بجویید به زنا وادار »
 «...نکنید 

شود راحت شود محدود شوی... لباس بلند باعث میر باعث میگویند: چادآنان همیشه می
 تر خواهی بود...نباشی... اگر شلوار بپوشی راحت

اند و به گمان خود راه رسیدن به آن تمدن، برداشتن حجاب ی تمدن غرب شدهقومی هستند که شیفته
 است...

یک گذار در یکی از شهرهای غرب و شرق کافی است تا حقیقت را دریابیم... برخی از زنان در 
ها کنند... برخی نظافتچی هستند... و برخی در شرکتها وسایل مسافران را حمل میفرودگاه

 کنند...ها را پاک میدستشویی

زند و دیگری ی مست بر سرش داد میتواند در یک کاباره یا بار کار کند... مرداما اگر زیبا باشد می
کند... و هر گاه ی فالنی است که از بدنش کسب درآمد میاسیر مردی بدکار است و سومی سرمایه

 زنند...اش سیلی مینیاز خود را از وی به دست آوردند به چهره
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ان، شبیه است ی سالمندان که بیشتر به زندان یا بهتر بگویم به قبرستو وقتی پیر شد او را به خانه
 اندازند...می

 این است آزادی مورد نظر آنان...

خوریم، زنان غیر مسلمان کسی را به خدا سوگند اگر ما برای زنان مسلمان فیلیپین یا کشمیر غصه می
 ندارند که برایشان اندوهگین شود...

یبایی هستی؟  آیا خواهان ز

 نت و خشم خداوند قرار دهی...به خدا این زیبایی نیست که با آن خود را در معرض لع

 زیبایی حقیقی آن است که با طاعت خداوند به دست آید...

 رساند...و زیبایی را برای زنان مومن در بهشت به کمال می

اند و نه روز را اگر خداوند حور عین را چنان وصف نموده در حالی که نه شب را به نماز برخاسته
اند... فکر کن زیبایی و حسن و جمال تو چطور ها صبر کردهتاند و نه در برابر شهوروزه گرفته

 خواهد بود؟

ای... نجوای تو را شنیده و دعایت را اجابت ها با پروردگار خود خلوت کردهتویی که در تاریکی شب
 کرده...

 ای...ها را ترک گفتهای و شهوتها دوری کردهتویی که برای خشنودی او از لذت

آیند و تو را به نعیم ماندگار و ی که مالئکه کناِر درهای بهشت به پیشوازت میبشارتت باد هنگام
 ات افزوده شده...دهند، در حالی که بر زیباییپاداش نیک بشارت می

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ

 24چې  ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ
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تان[ آن رودها جاری است؛ هایی وعده داده که از زیر ]درخالله، مردان و زنان مومن را به بهشت»
های جاودان ]به آنان وعده داده است[ و مانند و ]نیز[ سراهایی پاکیزه در بهشتجاوادانه در آن می

 «...خشنودی الله بزرگتر است؛ این است همان کامیابی بزرگ

 تو یک ملکه هستی! یک ملکه!

ما پیرزنی بود که بیش از هفتاد  یخواندم... همسایهگوید: در بریتانیا درس مییکی از پزشکان می
ی خود زندگی سوخت... چون تنها در خانهدید دلش برایش میسال داشت... هر کس او را می

 آمد اما همسر یا فرزندی نداشت که او را کمک کند...کرد... می رفت و میمی

 شست...هایش را میپخت و خودش لباسخودش برای خود غذا می

 رفت...کرد و نه کسی به دیدارش میان بود... نه کسی جز او در آن زندگی میاش گویی قبرستخانه

ی ما دعوت کرد... همسرم به او گفت که اسالم مرد را مسئول همسرش یک روز همسرم او را به خانه
کشد و وظیفه دارد همه نیازهایش را فراهم کند... اگر بیمار داند... مرد برای همسرش زحمتش میمی

 فه دارد مداوایش کند و اگر دچار ناراحتی شد باید او را کمک کند...شد وظی

ی مرد ی نیازهایش بر عهدهنشیند... خرجی و همهی خود میزن نیز بدون هیچ زحمتی در خانه
احترامی است و بلکه مرد وظیفه دارد از او و آبرویش محافظ کند... و هر کدام از فرزندانش به او بی

 شود تا آنکه به مادرش احترام بگذارد...طرد می کردند توسط مردم

 شود که خدمت او را بکنند...و اگر شوهری نداشت بر پدر و برادرانش واجب می

گفت کرد و میهای خود را پاک میداد و اشکهای همسرم گوش میآن پیرزن با تعجب به حرف
داند آیند و حتی نمین به دیدار او نمییک از آناها است که ندیده و هیچهایش را سالفرزندان و نوه
 االن کجایند!

شاید آن پیرزن بمیرد و دفن شود ـ یا سوزانده شود ـ و آنان خبردار هم نشوند! چرا که نزد آنان هیچ 
 ارزشی ندارد...
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های همسرم به پایان رسید کمی ساکت ماند و گفت: راستش زنان در کشور شما وقتی حرف
 اند... ملکه...ملکه

 ای...آری به خدا سوگند... خواهر گرامی من، تو برای ما ملکه

ها که برای یک زن به راه افتاده است ها ریخته شود و چه بسا جنگای که شاید به خاطرش خونملکه
ارزش ها بیو هر کس در راه تو که ناموس او هستی کشته شود شهید است... به خاطر تو جان

 شود...خرج می هاشود و به خاطر تو مالمی

 ای، مردان وظیفه دارند از تو محافظت کنند...چون تو ملکهو 

 های دلتنگینغمه

های عاشقانه و فحشا توسط شیطان به راه رذیلت کشیده برخی از دختران با وابسته شدن به ترانه
 فرماید:شوند... خداوند متعال میمی

 25چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ

 «...نندک گمراهالله  راه از[ را مردم] تا دارندیخر را هودهیب سخن هک ندایسانک مردم از یبرخ»

شک از امت من کسانی خواهند بود که بی»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـو در صحیح آمده که رسول خدا 
 «...زنا و ابریشم و خمر و آالت موسیقی را حالل خواهند شمرد

در این امت خسف )به زمین فرو »فرمود:  صلی الله علیه وسلم ــ و نزد ترمذی روایت است که رسول خدا 
رفتن( و قذف )سنگباران( و مسخ )تغییر خلقت( رخ خواهد داد، و آن هنگامی است که خمر بنوشند 

 «...خوان برگیرند و بر آالت موسیقی بنوازندو زنان آوازه

نگامی است که همراه با ترانه و اند و بدتر هعلما صراحتا بر تحریم آالت لهو و لعب حکم نموده
 اشعار حاوی عشق و دلدادگی و وصف زیبایی زنان باشد...

                                                           

 1ـ لقمان: 25
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کشاند... خداوند متعال بلکه موسیقی ِمزمار شیطان است که یارانش را با آن به سوی خود می
 فرماید:می

 26چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے چ

 «ا سواران و پیادگانت بر آنان بتازو هر کس از آنان را که توانستی با آوای خود تحریک کن و ب» 

 ی آن...یعنی راه و وسیله« ی شیطان استزنا رقیه»گوید: می ـ رضی الله عنه ـابن مسعود 

خواندند... آن هم با ها را کنیزکان میعجیب است... ابن مسعود زمانی این سخن را گفته که ترانه
 دف و شعر فصیح!

اند و گفت که نواها گوناگون شده و یاران شیطان بسیار شدهچه میدید اگر ابن مسعود دوران ما را می
 ها و هواپیماها و در خشکی و دریا...ها همه جا هستند... در اتوموبیلترانه

های همراه نیز وارد ها و اسباب بازی کودکان و کامپیوترها و گوشیها و زنگحتی موسیقی به ساعت
ای نیست مگر آنکه سخنش فحشا و تحریک غرایز... ترانه شده... موسیقی راهی است برای گسترش

 عشق است و دلدادگی و سرگشتگی!

 خوانی نسبت به زنا هشدار دهد و به فرو ِهشتن چشم امر کند؟ای که ترانهآیا تا به حال شنیده

 ای در حفظ ناموس مسلمانان و تشویق به روزه و نماز شب بخوانند؟ای که ترانهیا شنیده

 هرگز!

*  *  * 

خوانند... و شاید کار به مصیبتی بزرگتر بیشتر آنان به عشق حرام و تعلق قلب به غیر خدا فرا می
 اش به اوست...بکشد و آن وابستگی دختر به دختری مانند خود و شیفتگی

اش و گیرد... نه، بلکه برای زیبایی چهرهخواند و روزه میدارد نه برای اینکه نماز شب میدوستش می
 کشد!هایش او را به آتش میآید و خندهلبخند ملیحش! از حرکات او خوشش می

                                                           

 11ـ إسراء: 26
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 گیرد...نشینی او انس میاندازد و از همتبسمش او را به فتنه می

 آید حتی اگر زشت باشد...ی کارهای او خوشش میو از همه

شاید حرکاتی از خود کنند و یا انگاری میای سهلبعضی از دخترها نسبت به چنین دلدادگی و رابطه
 ای هستند...نشان دهند که خواهان چنین رابطه

هایشان دارای نوعی ناز و غمزه است... حتی ها و خندهچه بسیار هستند از این دختران که حرکت
های های تنگ و ناز و عشوه و دست کشیدنطرز حرف زدن و راه رفتنشان... عالوه بر پوشیدن لباس

 های عاشقانه و هدایای شیطانی...و رد و بدل کردن نامهگاه و بوسه گاه و بی

ها دید... اما چرا برخی از دختران چنین رفتاری از توان در مداس و دانشگاهگاه چنین مظاهری را می
 دهند؟ به سبب دلدادگی و عشق...خود نشان می

بر قوم لوط نازل  اما چنین چیزی زیر پا نهادن فطرت است و خطر نزول عذابی را در پی دارد که
 شد... مگر خداوند با قوم لوط چه کرد؟

 مردانشان به مردان پرداختند و زنانشان به زنان...

 خداوند متعال خبر این فاجران را در کتاب خود آورده که لوط خطاب به آنان فرمود:

 27چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ چ

 چیه هک دیشویم بکمرت را[ ی]زشت ارک آن ایآ :گفت خود قوم به هک یهنگام[ میفرستاد] را لوط و»
 «؟است نگرفته یشیپ شما از آن در انیجهان از سک

 ها از جا برداشته شوند...هنگامی که چنین شود نزدیک است که زمین از هر سو کشیده شود و کوه

هایشان را خداوند انواع عذاب را بر هیچ امتی یکجا نازل نکرده چنان که بر قوم لوط نازل کرد: چشم
شان را تیره ساخت و جبرئیل را امر کرد تا شهرهایشان را از زمین بکند و بر آنان تاریک کرد و چهره

 هایی از سجیل بر آنان نازل کرد!برعکس کند... سپس آنان را به زمین فرو برد و سنگ
                                                           

 81ـ اعراف: 27
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 فرماید:خداوند متعال می

 28چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 فرو آن بر سجیل[ نوع] از ییهاپارهسنگ و میردک زبر و ریز را[ شهر] نآ ،آمد ما فرماِن  چون پس»
 «...میختیر

 ای شدند برای جهانیان و اندرزی برای متقیان و تنبیهی برای مجرمان...و اینگونه نشانه

 ای است برای اهل خرد...و در این آیه

 برایشان سودی نداشت...در حالی گرفتار عذاب شدند که در خواب بودند... و هر چه داشتند 

 ها گذشت...ها ماند و شهوتها رفت و حسرتلذت

 کمی لذت بردند و بسیار عذاب کشیدند...

 پشیمان شدند اما به خدا سوگند این پشیمانی هیچ سودی ندارد... و به جای اشک، خون گریستند...

کشد... و آنان در شان شعله مینیسوزاند، و از دهان و بیهایشان را میاگر آنان را ببینی که آتش چهره
 کشند..های حمیم را باال میهای دوزخ جامطبقه

گویند: بچشید آنچه را انجام شوند به آنان میهایشان به زمین کشیده میو در حالی که بر چهره
 دادید:می

 29چ ٿ      ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ چ

دادید ایتان یکی است؛ همانا برای آنچه انجام میبه آن وارد شوید، پس صبر کنید یا صبر نکنید بر»
 «...شویدجزا داده می

 و چنین عذابی از ستمگران دور نیست...

                                                           

 82ـ هود: 28
 11ـ طور: 29
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بیشترین چیزی که از »با سند صحیح روایت است که فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـهمچنین از رسول خدا 
 30«آن بر امتم بیم دارم کار قوم لوط است

خداوند لعنت کند کسانی را که کار قوم لوط »صحیح روایت است که فرمود:  و نزد ابن حبان با سند
را انجام دهند... خداوند لعنت کند کسانی را که کار قوم لوط را انجام دهند... خداوند لعنت کند 

 «...کسانی را که کار قوم لوط را انجام دهند

هر کس »روایت است که فرمود:  یه وسلم ــ صلی الله علو در مسند امام احمد با سند صحیح از رسول خدا 
 «...دهد، بکشید؛ فاعل و مفعول رارا که دیدید عمل قوم لوط را انجام می

کار، گوید: شخص لواطزدند و ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ میصحابه چنین کسانی را آتش می
 شود...اگر بدون توبه از دنیا رفت در قبر خود به صورت خوک مسخ می

روی نموده و دچار چنین کاری شده باید فورا توبه و استغفار نماید و کسی که بر نفس خود زیاده اما
 به سوی آن عزیز غفار بازگردد...

ها را دور ها و فیلمدیها و سیهایی را که داری پاره کن و عکسها و نامهآری خواهرم... شماره تلفن
گتر از هر عشق دیگری است... ثابت کن که طاعت بریز... ثابت کن که محبت خداوند برایت بزر

 داری...خداوند را بر طاعت نفس و شیطان مقدم می

کند و گوش به گردانی میها و آیات رویچه بی بهره و ناکام است آن دختری که از شنیدن سوره
های ن ترانهدهد و خود را از شنیدسپارد و خود را در معرض عذاب خدا قرار میها میموسیقی و ترانه

 کند...بهشتی محروم می

ها سبحان الله... عجیب است! آیا شنیدن قرآن برایت کافی نبود که آن را رها کردی و در پی ترانه
 افتادی؟

                                                           

 ـ به روایت ترمذی.30
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های خود را زند: کجایند کسانی که گوشای ندا میگوید: روز قیامت ندا دهندهمحمد بن مکندر می
داشتند؟! آنان را در ریاض مسک ساکن کنید... سپس از مجالس لهو و مزامیر شیطان، پاک می

 فرماید: بزرگداشت و ستایش مرا به آنان بشنوانید...خداوند به فرشتگانش می

 فرماید:گوید: الله متعال خطاب به فرشتگانش میشهر بن حوشب می

های س ]ترانهکردند... پبندگان من در دنیا صدای خوش را دوست داشتند اما آن را برای من ترک می
رسانند که خود را[ به گوش بندگان من برسانید... آنگاه صدای تسبیح و تکبیری به گوش آنان می

 اند...مانند آن را هرگز نشنیده

 قاتل و مقتول!

ها تر از این هستی که به ترانهدانم با ارزشگویم؟ چون میدانی چرا این سخنان را خطاب به تو میمی
 گناه بیفتی... گوش بسپاری یا در

 ها باشی...ی از بدیها و نهی کنندهی به نیکیخواهم دعوتگر دیگران و امر کنندهبلکه می

 شجاع باش! آری شجاع! شیطان مایوست نکند...

که سنش از شصت سال گذشته بود... اما با  ـ صلی الله علیه وسلم ـی پیامبر صفیة بنت عبدالمطلب، عمه
 نترس...وجود آن قهرمان بود و 

دست شدند، مسلمانان برای هنگامی که کفار قریش و دیگر قبائل کفر برای حمله به مدینه هم
ها ]و جلوگیری از ورود آنان به مدینه در یک سوی مدینه خندق زدند... دیگر اطراف مدینه را کوه

 سنگالخ و نخلستان[ سد کرده بود...

همین تعداد کم را برای جلوگیری از نفوذ کفار در برابر  لیه وسلم ــ صلی الله عتعداد مسلمانان کم بود و پیامبر 
 باش قرار داده بود...خندق به صورت آماده

ای مستحکم جمع کرده بود و به سبب کم بودن تعداد مسلمانان کسی را وی زنان و کودکان را در قلعه
 برای نگهبانی آنجا نگذاشته بود...
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و اصحابش به نبرد در برابر خندق مشغول بودند، برخی از یهودیان  لیه وسلم ــ صلی الله عدر حالی که پیامبر 
خود را به قلعه رساندند و از ترس اینکه شاید کسی از مردان مسلمان آنجا باشد جرات وارد شدن به 

 آن را نداشتند...

 بنابراین بیرون قلعه صف کشیدند و یکی از خودشان را برای خبر گرفتن فرستادند...

یهودی دور و بر قلعه را وارسی کرد تا آنکه راهی برای ورود به آن یافت و وارد شد... سپس به  آن
جستجوی مکان پرداخت... صفیه ـ رضی الله عنها ـ متوجه او شد و هراسان شد و با خود گفت: این 

نبرد در مقابل خندق و یاران او نیز مشغول  ـ صلی الله علیه وسلم ـیهودی در حال وارسی قلعه است و پیامبر 
هستند... اگر فریاد بزنم زنان و کودکان خواهند ترسید و یهودی نیز خواهد دانست که مردی در قلعه 

 نیست...

بنابراین چاقویی برداشت و به کمر خود بست... سپس چوبی به دست گرفت و از قلعه پایین آمد و 
دی را غافلگیر کرد و با چوب به در کمین آن یهودی نشست... سپس در یک فرصت مناسب آن یهو

 فرق سرش زد و او را کشت... آنگاه با چاقو سرش را برید و به بیرون قلعه انداخت...

ی جاسوس خود فکر کردن مردانی در قلعه هستند و گریختند، و اینچنین یهودیان با دیدن سر بریده
 قلعه از  هجوم یهودیان در امان ماند...

بد و متقی را رحمت کند... که با این کار خود زنان و کودکان مسلمان را خداوند صفیه ـ آن زن عا
 نجات داد...

 ببین صفیه برای خدمت به این دین چه فداکاری و ایثاری کرد...

 ای؟تو برای امر به معروف و نهی از منکر چقدر تالش کرده

اند ]در حالی که پیامبر از این بینی که ابروی خود را باریک کردهچقدر در مجالس زنانه، زنانی را می
 ای؟بینی؟ برای آنان چکار کردهخودنما را می ها زناِن کار نهی نموده[؟ چقدر در بازارها و عروسی
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 ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ کچ

 31چھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

ی ناپسند باز کنند و از کارهامردان و زنان مومن دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده امر می»
برند؛ آنانند که الله به دهند و از الله و پیامبرش فرمان میکنند و زکات میدارند و نماز را بر پا میمی

 «...که الله توانا و حکیم است ؛زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد

 اما هرکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک گوید مستحق نفرین خواهد شد:

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ چ

 32چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

اسرائیل به زبان داوود و عیسی بن مریم نفرین شدند. این به آن سبب بود که عصیان کافران بنی»
داشتند. شدند باز نمی( آنان یکدیگر را از کار زشتی که مرتکب می78کردند )ورزیده و تجاوز می

 «...کردندمیراستی چه بد بود آنچه 

از کار امر به معروف و نهی از منکر خجالت نکش چرا که دعوت در آغاز نیازمند شجاعت است، 
 اما در پایان احساس شادی و خوشبختی خواهی کرد...

 عروس...

کنند و زنان صالحه... زنان اخگر به دست... اگر امری از دستورات شریعت به آنان رسد اطاعت می
کنند و در پی کنند و مخالفت پیشه نمینهند... اعتراض نمیشوند و گردن میمیتسلیم امر خداوند 

 روند...راه فرار نمی

 با من در داستان این دختر پاکدامن تامل کن...
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ای او چهره... داشت نام ُجَلیبیب ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر اصحاب از مردی: گویدمی ـ عنه الله رضی ـ انس
 «کاسد» مرا: گفت جلیبیب... داد ازدواج پیشنهاد او به ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر پس ،زشت داشت

 (...پذیرفت نخواهد دامادی به مرا کسی یعنی... )یافت خواهی

 ...«نیستی کاسد خداوند نزد تو اما: »فرمود ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر

 ...بود جلیبیب درآوردن ازدواج به برای فرصتی جستجوی در همچنان ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر

 او یبیوه دختر با تا داد پیشنهاد او به و آمد ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول نزد انصار از مردی روزی آنکه تا
 ...درآور من ازدواج به را دخترت باشد: گفت او به ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر... کند ازدواج

 ...خدا رسول ای... چشم روی هب آری: گفت پدر

 کسی چه برای پس: گفت «خواهمنمی خودم برای را او من: »فرمود ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر سپس
 خواهی؟می

 ...«جلیبیب برای: »فرمود

 ...بگیرم اجازه مادرش از بگذار خدا رسول ای! جلیبیب؟: گفت

 ...است کرده خواستگاری تدختر از خدا پیامبر: گفت و آمد همسرش نزد مرد آن

 ...آور در خدا پیامبر ازدواج به را او... چشم روی به و باشد: گفت

 ...خواهدنمی خودش برای: گفت مرد

 خواهد؟می کسی چه برای پس: گفت زن

 !جلیبیب برای: گفت

 ...امنداده فالنی و فالنی را او که حالی در دهمنمی دختر او به خدا به! جلیبیب شود دور: گفت زن

 ...برود ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول نزد به تا برخاست و شد غمگین پدر

 کرده؟ خواستگاری شما از مرا کسی چه: گفت مادرش و پدر به پرده پشت از دختر ناگهان
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 ...وسلم علیه الله صلی خدا، رسول: گفتند

 به که بسپارید ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر به مرا کنید؟می رد را ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول امر آیا: گفت
 ...سازدنمی ضایع مرا او سوگند خدا

 ...شدند قانع نیز مادرش و پدر گویا دختر، سخنان این با

 ازدواج به... سپردم تو به را او... خدا پیامبر ای: گفت و رفت ـ وسلم علیه الله صلی ـ الله رسول نزد به پدر
 دعا چنین برایشان و آورد در جلیبیب همسری به را او نیز ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر...رآورد اشجلیبیب

 ...«نگردان ناخوش و سخت را شانزندگی و ریز فرو آنان بر را خیر خداوندا: »کرد

 و ه خارج شداز مدین ایغزوه برای ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر که بود نگذشته آنان ازدواج از روز چند
 ...همراه او رفت نیز جلیبیب

 ...بودند خود مفقودان پی در مردم نبرد پایان از پس

 را فالنی و فالنی آری: گفتندمی اید؟کرده گم را کسی آیا: پرسید آنان از ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر
 ...یابیمنمی

 ...یابیمنمی را فالنی و فالنی آری: گفتند هستید؟ کسی جستجوی در آیا: فرمود سپس

 ...فالنی و فالنی... آری: گفتند هستید؟ کسی جستجوی در آیا: فرمود باز سپس

 ...است جلیبیب من یگشته گم اما: فرمود سپس

 ...نیافتند نبرد میدان در را او اما کردند جستجو شدگان کشته میان در و برآمدند او جستجوی به

 شده کشته نیز خود و بود کشته را مشرک هفت که حالی در ندیافت نبردگاه نزدیکی در را او سپس
 ...نگریست را او پیکر و ایستاد مدتی ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر... بود

 این... اندکشته را او سپس کشته را تن هفت... اندکشته را او سپس کشته را تن هفت: »فرمود سپس
 ...«اویم از من و است من از

 ...کندند قبری برایش داد دستور و کرد حمل دستانش بر را او ـ وسلم علیه الله صلی ـ اخد پیامبر سپس
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 ـ پیامبر ساعدهای جز نداشت بستری جلیبیب که حالی در بودیم قبر کندن حال در: گویدمی انس
 ...گذاشتند لحدش در را او و شد آماده قبرش آنکه تا ـ وسلم علیه الله صلی

 انفاق( جلیبیب همسر یعنی) او مانند که نبود ایبیوه انصار میان در سوگند خدا به: گویدمی انس
 ...دادندمی مسابقه هم با او خواستگاری برای جلیبیب از پس مردان و... نماید

 33چ   مئ حئ جئ ی ی ی       ی ىئ ىئ ىئ چ

شه سازد، اش را اطاعت کند و خشیت الله را داشته باشد و تقوایش را پیو هر کس الله و فرستاده»
 «...آنانند که رستگارانند

 وارد بهشت به من امت یهمه: »فرمایدمی است وارد صحیح در چنانکه ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر و
 ...«نخواهد خود که کسی مگر شودمی

 خدا؟ پیامبر ای نخواهد[ را بهشت به شدن وارد] خود که است کسی چه: گفتند

 نخواسته کند سرپیچی من امر از کس هر و شود بهشت وارد کند اعتاط من از کس هر: »فرمود
 ...«است

 کنی؟کدام یک را انتخاب می

های خود ترجیح پس کجایند آن دختران نیکوکار... آنانی که محبت الله و پیامبرش را بر خواسته
یگری ترجیح ی هر کس ددهند؟ که اگر امری را از سوی خداوند بشنوند آن را بر امر و خواستهمی

دهند، یا آنچه نفسشان به آنان وسوسه دهند... و آن را بر کارهایی که دوستانشان برایشان زیبا جلوه می
 کند، مقدم دارند؟می

فرماید: به خدا سوگند بهتر از ام المومنین عائشه ـ رضی الله عنها ـ چنانکه ابوداوود روایت کرده می
تصدیق کنند و به تنزیل ایمان آورند... این سخن خداوند متعال  ام که کتاب خدا رازنان انصار ندیده

 ی نور نازل گردید که:در سوره

                                                           

 52نور:  -33
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 34چہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ  ڱ ڳ     ڳ ڳ چ

و زیورهای خود را آشکار نکنند مگر آنچه ]طبیعتا[ از آن پیدا است و باید روسری خود را بر »... 
 «ا آشکار نسازند...ی خود فرو اندازند و زینت خود رروی سینه

شنیدند و به نزد زنان رفتند و آنچه خداوند نازل  ـ صلی الله علیه وسلم ـمردان انصار این آیه را از پیامبر خدا 
نموده را برایشان خواندند... هر مرد برای زن خود و دختر خود و خواهر خود و زنان خویشاوند خود 

 این آیه را خواند...

با شنیدن این آیه به سوی چادرهای خود شتافتند و آن را بر خود پیچیدند...  هیچ زنی نبود مگر آنکه
برخی از آنان که فقیر بودند ـ از روی تصدیق و اطاعت امر خداوند ـ ازارهای خود را به دو نیم کردند 

 و یک نیم آن را بر سر خود انداختند...

چنان خود را  ـ صلی الله علیه وسلم ـر پیامبر صبح هنگام زنان پشت س»گوید: عائشه ـ رضی الله عنها ـ می
 «...در چادرهای خود پیچیده بودند که گویا بر سرهایشان کالغ نشسته بود

*   *   * 

پوشاندند ها... خود را میالله اکبر! این بود حال زنان در آن دوران در مورد حجاب و پوشاندن زینت
 تا مردان آنان را نبینند...

ـ نی امر شده بودند که خود را بپوشانند؟ عائشه ام المومنین و فاطمه دختر رسول خدا دانید چه زنامی

 و اسماء دختر ابوبکر و دیگر زنان صالحه و متقی... صلی الله علیه وسلم ـ

کردند؟ از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگر دانید زینت خود را از چه کسانی پنهان میو می
ترین آنان... اما با این وجود آن زنان امر دامنترین و پاکدان این امت و عفیفترین مرصحابه... پاک

 ی صالح خود را بپوشانند...شدند در آن جامعه

                                                           

 11نور:  34
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بلکه خداوند ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و دیگر اصحاب را از اختالط با زنان نهی نمود و فرمود: 
از پشت پرده از آنان »ترین زنانند مبر که پاکیعنی از زنان پیا« هر گاه از آنان چیزی خواستید»

 ...35«تر استهای شما پاکهای آنان و قلبزیرا که آن برای قلب»چرا؟ « بخواهید

 ی فاسد چه خواهد بود؟بنابراین وضعیت زنان و مردان ما در این زمانه

گویا شوهر یا برادر  گیرند،به زنان امروز چه  خواهیم گفت، که با راحتی کامل با فروشندگان گرم می
 آنان است و شاید با او شوخی و خنده کنند که قیمت را زیر بیاورد؟

هیچ مردی با زنی خلوت نکرد مگر »و افزون بر آن شاید با راننده در تاکسی خلوت کنند در حالی که 
ارش داند کدهد در حالی که میی این گناهان را انجام می... همه36«آنکه شیطان سومین آنان است

پردازد... هایی که خود خداوند به وی داده به معصیت او میگناه است، اما با این وجود با نعمت
 انگار خداوند از اینکه او را عذاب دهد ناتوان است!

 کنی از تو خواهد گرفت!سبحان الله... اگر خداوند بخواهد این نعمت را که با آن معصیتش را می

 اند...زنانی را ببینی که سالمتی خود را از دست داده ها بزن تاسری به بیمارستان

سن و سال که برخی از آنان به جز چشمان خود هیچ کدام از سری به آنجا بزن تا دخترانی را بینی کم
توانند تکان دهند... و اگر دیگر اعضایش را با چاقو ببری حتی احساس اعضای بدن خود را نمی

 ان شفا و عافیت و اجر خواهانیم...کند... از خداوند برای آننمی

کند کاش حداقل توانایی کنترل ادرار و مدفوع خود را داشت... برخی حتی هر کدام از آنان آرزو می
ها مانند کودکان پوشک ببندند و اند... برای همین مجبورند به آندانند کی قضای حاجت کردهنمی

 ماند...گاه این پوشک سه یا چهار روز می

کرد... در بازارها راه خندید و بازیگوشی مینوشید... میخورد و میز روزی مانند تو بود... میاو نی
 رفت...می

                                                           

 51احزاب:  35
 ـ به روایت ترمذی و دیگران. 36
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 اما ناگهان...

ی قلبی یا مغزی شد و در نتیجه اکنون زنده است اما بدون هیچ هشداری دچار حادثه یا یک سکته
 ر همین حال بر روی تختهمانند یک مرده... ده سال... بیست سال... یا شاید سی سال د

 ...افتاده بیمارستان

 ڦ ڦ  ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ

 37چ ڍ

بگو به نظر شما اگر الله شنوایی شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد آیا غیر از الله کدام »
کنیم سپس آنان روی ازپس دهد؟ بنگر چگونه آیات ]خود[ را بیان میمعبودی است که آن را به شما ب

( بگو به نظر شما اگر عذاب الله ناگهان یا آشکارا به شما برسد آیا جز گروه ستمگران 11تابند )برمی
 «...]کسی[ هالک خواهد شد؟

خداوند معنای این سخن البته این نیست که هر کس دچار بیماری است به سبب عقوبت و مجازات 
 دارد...است... هرگز... اما با این وجود کسی جز زیانکاران خود را از تدبیر خداوند در امان نمی

 در میدان مسابقه

دهند... چه آن کار نیک بزرگ باشد یا به سوی اعمال نیک با یکدیگر مسابقه می زنان و دختران مومن
 با کدام کاَرت بهشتی خواهی شد... دانیای سهمی دارند و تو نمیکوچک... آنان در هر عرصه

ای... یا نصیحت گذرایی که به کسی دی مفید باشد که در مدرسه توزیع کردهشاید یک نوار و یا سی
 ای، باعث شود خشنودی و مغفرت خداوند را به دست آوری...کرده

اسرائیل را بیان ای از بنیهچنانکه در صحیحین آمده، برای ما داستان زن بدکار ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
رفت... ناگهان در کنار چاهی سگی را دید که گاه به روی چاه نموده که روزی در صحرایی می

                                                           

 17-11انعام:  37
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چرخد... آن روز بسیار گرم بود و زبان سگ از تشنگی آویزان بود و عطش رود و گاه دور آن میمی
 نزدیک بود آن سگ را از بین ببرد...

چنین دید... زنی که بارها مرتکب فحشا شده بود و کسان زیادی را اغواء  هنگامی که آن زن گناهکار
 کرده بود و مال حرام خورده بود...

هنگامی که آن سگ را در آن حالت دید کفش خود را بیرون آورد و آن را به روسری خود بست و 
 برایش از چاه آب کشید و آن سگ را آب داد...

را آمرزید... الله اکبر! او را به سبب چه چیزی مورد آمرزش قرار خداوند نیز به سبب همین کارش او 
 داد؟

 رفت؟!گرفت؟ آیا در راه خدا به جهاد میایستاد و روز را روزه میآیا شب را به نماز می

 نه... او تنها به یک سگ آب داد و خداوند نیز به همان سبب او را مورد مغفرت قرار داد...

ی الله عنها ـ روایت کرده که زنی مستمند که دو دخترش را در دست داشت امام مسلم از عائشه ـ رض
 ایم...به نزد او آمد و گفت: ای ام المومنین... به خدا سوگند سه روز است هیچ غذایی نخورده

ی خود جستجو کرد و جز سه دانه خرما چیزی نیافت و آن را به او داد... آن زن ام المومنین در خانه
د و دو دانه از خرماها را به دخترانش داد... اما همین که خواست آن دانه خرما را به بسیار شاد ش

دهانش نزدیک کند دخترانش که از شدت گرسنگی خرمای خود را خورده بودند دستان خود را به 
 سوی خرمای مادر باال بردند...

 د و به آنان داد...مانده را به دو نیم کرمادر نگاهی به آنان انداخت... سپس خرمای باقی

ـ گوید: محبت و دلسوزی او باعث شگفتی من شد، پس آنچه را دیده بودم برای پیامبر خدا عائشه می

او »یا « خداوند به سبب این کارش بهشت را بر او واجب گرداند»بازگو کردم... فرمود:  صلی الله علیه وسلم ـ
 «...را از آتش دوزخ آزاد کرد
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گیرند، حتی اگر آن طاعت، ه دست به سوی انجام طاعات از هم پیشی میزنان و دختران اخگر ب
کاری بسیار کوچک باشد... و باالتر از آن دوری از گناهان و سهل انگاری نکردن در مورد آن 

 است...

 فرماید:اند میخداوند خطاب به کسانی که گناهان را کوچک انگاشته

 38چ ے ھ ھ ھ ھ   ہ چ

 «...انگارید در حالی که آن نزد الله بس بزرگ استو آن را کوچک می»... 

شود... اما زنی را دید که در آتش جهنم عذاب می ـ صلی الله علیه وسلم ـدر صحیحین آمده است که پیامبر 
 چه چیز باعث شده بود آن زن جهنمی شود؟

 بود؟ به بتی سجده کرده بود؟ یا پیامبری را کشته بود؟ یا شاید اموال مردم را دزدیده 

نه! آن زن به سبب یک گربه جهنمی شده بود! او یک گربه را زندانی کرد و نه خود غذایش داد و نه 
 رهایش کرد که از خس و خاشاک زمین بخورد تا آنکه از گرسنگی جان داد...

 خراشید...فرماید: او را در آتش دیدم که آن گربه او را میمی ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

گفتند: فالن زن شب را به نماز  ـ صلی الله علیه وسلم ـن بخاری روایت کرده که به رسول خدا همچنی
 دهد... گیرد... و چنین و چنان کار خیر انجام میایستد و روز، روزه میمی

 دهد!های خود را با زبانش آزار میاما...همسایه

 «... او از اهل آتش است...خیری در او نیست»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

هد و به کسی آزاری خواند و مقدار کمی غذا صدقه میگفتند: فالن زن نیز تنها نمازهای فرض را می
 رساند...نمی

 «...او از اهل بهشت است»فرمود: 

                                                           

 17نور:  38
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 این یک نبرد است...

ام آزادی و خواهند به ندانی هدف این نبرد به بردگی در آوردن تو است؟ آیا می دانی میآیا می
 مساوات شرف تو را زیر پا بگذارند؟

 خواهند چیست؟که آنان می« آزادی»اما معنای این 

 کنند؟نمی دعوت جامعه طردشدگان و هاجنگ قربانیان و دیدهستم کارگران آزادی به چرا یا

 به بدخواهی اگر و کنندمی زندگی خانواده در که زنانی است؟ پاکدامن زنان روی اصرارشان چرا
 به نیاز زنان که است این روی اصرارشان چرا... شودمی کوتاه دستش کند، درازی دست آنان سوی

 دارند؟ آزادسازی

گین هاینگاه از تا باشند داشته حجاب و بپوشند مناسب لباس زنان اینکه آیا  باشند امان در زهرآ
 !باشد؟ داشته آزادسازی به نیاز که است بردگی نوعی

 است؟ ذلت و بردگی مردان، با اختالط از دور به زنان، کار برای مخصوص مکان تعیین آیا

 کنند زندگی خود آرام یخانه در و باشند آنان به محبت و خود فرزندان تربیت مسئول زنان اینکه آیا
 است؟ بردگی

 و است بند و قید او حجاب کنندمی ادعا و کشندمی زوزه زنان آزادسازی برای که کسانی اکثر چرا
 و خمر اهل و باران و بندبی از بیشترشان بلکه... نیستند مصلحان و علما از یابد، خالصی آن از باید

 شهواتند؟ اصحاب

 کنند؟می زنان آزادی به دعوت هااین چرا

 ...است واضح پاسخ دارند؟ اصرار هاخانه از پاکدامن زنان ساختن خارج برای چرا

 و... دادند جلوه زیبا برایشان را رقص همین برای ببینند، رقصان و حجاببی را زنان خواهدمی دلشان
 لذت آنان از کردند، خودنمایی و رقصیدند و آمدند صحنه روی بر و شدند لخت زنان آنکه از پس

 !کردیم آزاد را شما ما ببینید: گفتند و بردند
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 را اختالط و مردان با وستید همین برای... کنند برداریبهره زنان از خواست دلشان گاه هر خواستند
 جا هر و خواستند گاه هر که... شد «سیار» لذتی برایشان زن که جایی تا... دادند جلوه زیبا آنان برای

 ...شبانه هایکلوب در... بارها در... هاپارک در... بستر در... برند لذت او از داشتند دوست که

 !کردیم آزادت: که دزدن فریاد کشاندند لجن به را زنان که هنگامی و

 به یا هواپیما مهماندار و ساقی عنوان به یا... ببینند ساحل کنار در لخت را او که خواست دلشان
 ...فریفتند را او و دادند جلوه زیبا را هااین یهمه... دختردوست عنوان

 خانم یک این: گفتند و زدند لبخندی همدیگر به کشاندند فجور و فسق باتالق به را او که هنگامی و
 کردند؟ آزاد چیزی چه از را او اما! است آزاد

 شدند؟ آزاد و بودند زندان در زنان مگر... است عجیب

 حجاب؟ برداشتن و لباس شدن کوتاه یعنی آزادی مگر و

 پسر؟ دوست با رفتن بیرون شب یا... بازار در مردان و پسران به متبادل هایخنده یا

 خیانتکار؟ گرگی با خلوت یا و... بدکار جوان یک با تلفنی تماس یعنی آزادی شاید یا

 باشی؟ پوشیده و پاکدامن که نیست این سروری و واقعی آزادی مگر

 نیک؟ همسری و کندمی محبت تو به که پدری

 افتد؟می پایت به که فرزندی و کندمی پاسداری تو از که برادری و

 سفیر زنان

و بخش داخلی... مرد مسئول بخش خارجی است... کار  جامعه بر دو بخش است: بخشی بیرونی
کند... گرسنگان را غذا سازد... بیماران را معالجه میکند... خانه میکند و درآمد کسب میمی
 فروشد...خرد و میدهد... میمی

 پردازد...زن نیز فرزندان را تربیت می کند و به نیازهای خانه می
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نیست چرا که هر یک در مجال خود تخصص دارند... بیهقی در در هم کردن این دو محیط صحیح 
آمد در حالی که  ـ صلی الله علیه وسلم ـشعب االیمان روایت کرده که اسماء دختر یزید به نزد رسول خدا 

ایشان میان یاران خود نشسته بود، پس خطاب به ایشان فرمود: پدر و مادرم فدای شما... من 
ا هستم و بدان که هر زنی چه در شرق و چه در غرب... چه از آمدن من به ی زنان به نزد شمفرستاده

 خبر، بر رای و نظر من است...نزد شما باخبر باشد چه بی

خداوند شما را به حق به سوی مردان و زنان فرستاده است و ما نیز به شما و به خدایی که شما را 
خواهید و برایتان شما شهوت خود را از ما می نشین هستیم وفرستاد ایمان آوردیم... ما زنان خانه

آوریم... و شما مردان با نمازهای جمعه و جماعت و عیادت بیماران و حاضر شدن در فرزند می
 اید...ها، جهاد در راه خدا بر ما برتری یافتهی اینها و حج پی در پی و بهتر از همهتشییع جنازه

کنیم و شود ما از اموال شما محافظت میه یا جهاد خارج میو هر گاه مردی از شما برای حج یا عمر
برید کنیم... آیا ما نیز با شما در اجری که میدوزیم و فرزندانتان را تربیت میهایتان را میلباس

 شریک هستیم ای رسول خدا؟

اید حالی شنیده رو به سوی اصحاب خود نمود و گفت: آیا تا ـ صلی الله علیه وسلم ـدر این هنگام رسول خدا 
 زنی بهتر از او در امر دین خود پرسش کند؟

 گفتند: نه...

به نزد زنانی که پشت سرت بودند برو و بگو: اینکه هر یک از شما با »سپس رو به وی کرد و گفت: 
ها ]که ی اینهمسرش نیکویی کند و در پی خشنودی او باشد و موافقت او را بجوید معادل همه

 «...گفتی[ است

 گفت بازگشت!آن زن در حالی که از شادی ال اله اال الله و الله اکبر می و

ی خود است و ی اوست... او شهبانوی خانهآری هر کس در مجال خود... قلمرِو پادشاهی زن، خانه
همسرش پادشاه آن، و فرزندان، رعیت آنان... هر چند ممکن است در صورِت نیاز، این قاعده زیر 

 .پا نهاده شود..
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 قهرمانی به نام ام عمارة

همراه با لشکر مسلمانان در نبرد احد  ـ رضی الله عنها ـابن سعد در طبقات خود تخریج نموده که ام عماره 
پرداخت... اما هنگامی که نبرد شدت حاضر شد و به در آنجا به آب دادن و مداوای بیماران می

او مسلمانان را دید که در حال فرار هستند گرفت و برخی از مسلمانان شکست خوردند و گریختند، 
 دور و بر او مانده بودند... ـ صلی الله علیه وسلم ـدهند و تنها ده تن از اصحاب پیامبر و کافران جوالن می

رساند و  ـ صلی الله علیه وسلم ـاو که چنین دید شمشیری به دست گرفت و به سرعت خود را به رسول خدا 
گریختند و او حتی سپری برای دفاع از خود ... در حالی که دیگران میبه دفاع از او پرداخت

 نداشت...

به او فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـگذشت... پیامبر در این حال مردی که سپری به دست داشت از آنجا می
آن از  او نیز سپرش را انداخت و ام عماره آن را برداشت و با«... جنگدسپرت را به کسی بده که می»

 در برابر ضربات حمایت کرد و به نبرد پرداخت... ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ی ی او را دفع کرد و ضربهای به او وارد کرد... ام عماره با سپر خود ضربهدر این حال سواری ضربه
زد و ای به پشت پای اسب او شمشیرش کاری پیش نبرد... سوار خواست بگریزد اما ام عماره ضربه

فرزند او را صدا زد که:  ـ صلی الله علیه وسلم ـبر پشت خود افتاد... ام عماره به او حمله برد... پیامبر 
 فرزند به کمک مادرش شتافت و او با کمک فرزند، کافر را به قتل رساند...« مادرت... مادرت...»

د را بر کتف چپش فرود آورد... در این هنگام یکی از سواران کافر به فرزند او حمله کرد و شمشیر خو
که دید خون  ـ صلی الله علیه وسلم ـریزی کرد... پیامبر نزدیک بود دست او از بدن جدا شود و شروع به خون

 «...زخم خود را ببند»او بر پیراهنش روان است گفت: 

فرزندم  ای که برای بستن زخم مجروحان آورده بود زخم او را بست و سپس گفت:ام عمار با پارچه
 برخیز و با اینان بجنگ...

کیست که بتواند آنچه را تو تحمل »که از صبر او به شگفت آمده بود فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 «...کنی تحمل کند ای ام عمارهمی
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نی است که این هما»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـناگهان دوباره همان سوار به سوی ام عماره آمد... پیامبر 
 «...فرزندت را زد ای ام عماره

ای به پای او وارد کرد... پای سوار قطع شد و به زمین افتاد... ام ام عماره جلوی او را گرفت و ضربه
 عماره به او هجوم آورد و ضرباتی به وی وارد کرد و او را کشت...

ساخت و چشمانت را با شکست دشمنت  الحمدلله که تو را پیروز»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 «...روشن کرد و انتقامت را به تو نشان داد

ای به گردن او وارد کرد که زخمی عمیق بر جای یکی دیگر از کفار به ام عماره حمله برد و ضربه
جنگید و حواسش به او بود... هنگامی که زخمی در همین حال می ـ صلی الله علیه وسلم ـگذشت... پیامبر 

مادرت را دریاب... زخمش را ببند... خداوند شما اهل »شدن او را دید فرزندش را صدا زد و گفت: 
ی این خانه را برکت دهد... منزلت شوهر مادرت واالتر از فالنی و فالنی است... خداوند خانواده

 «...شما را رحمت کند

رافقت شما را در بهشت نصیب ما کشید گفت: از الله بخواه که مدر این حال، ام عماره که درد می
 «...نشینان من در بهشت بگردانیا الله... آنان را هم»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـکند... پیامبر 

 اما عماره که چنین شنید گفت: دیگر برایم مهم نیست که در دنیا چه به من برسد!

به راست و چپ ننگریستم مگر آنکه ام »گفت: ی نبرد احد میبعدها درباره ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 «...جنگیددیدم که در دفاع از من میعماره را می

آری ام عماره دوازده زخم برداشت و دستش قطع شد... اما خداوند از او خشنود گردید... دانست که 
گامی که اش تالش کند و فرزندانش را تربیت کند... اما هنی اصلی او این است که در خانهوظیفه

تر با مال خود به یاری دین شتافته دانست این دین نیاز به او دارد به یاری آن شتافت چنانکه پیش
 بود...
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همچنین مرد؛ اصل بر این است که در بیرون از خانه زحمت بکشد و داخل خانه آسوده باشد... اما 
دوخت و لباسش را گاه کفش خود را می ـ صلی الله علیه وسلم ـشود... رسول خدا گاه به این قاعده عمل نمی

 داد...اش را یاری میزد و خانوادهوصله می

 تو برای ما با ارزشی!

 آری قدر و مقام تو بسیار واال است...

 کس هر: »فرمایدمی ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر و کرده توصیه مادرت و پدر به تو مورد در خداوند که چرا
 او و من که آمد خواهد حالی در قیامت روز شوند، بزرگ آنکه تا گیرد عهده بر را دختر دو[ تربیت]

 ...چسباند هم به را خود انگشت دو و «ایماینگونه

 بخاری امام که حدیثی در ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول چنانکه نموده، سفارش تو مورد در را فرزندانت
 من دوستی یشایسته همه از بیش کسی چه: پرسید وا از که مردی به خطاب اندکرده روایت مسلم و

 ...«پدرت سپس مادرت، سپس ،تمادر سپس مادرت،: »فرمود است؟

 خشم باعث که را کسانی و نموده سفارش شوهرش به زن یدرباره ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر بلکه و
 الله صلی ـ خدا پیامبر که است ایترو ترمذی و مسلم نزد... نکوهیده کنند بدی آنان به یا شوند زنانشان

 بزرگ... سفید و سیاه... بودند برابرش در تن صدهزار که حالی در برخاست الوداع حجة در ـ وسلم علیه
 ...فقیر و غنی... کوچک و

گاه: گفت آنان یهمه به بلند صدای با ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر  نیکی به زنان حق در... باشید آ
گاه... نیدک سفارش  !کنید سفارش نیکی به زنان حق در! باشید آ

 از و آمدند پیامبر همسران نزد به بسیاری زنان روزی که اندکرده روایت دیگران و ابوداوود همچنین
 شد مطلع موضوع از ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر که هنگامی... کردند شکایت خود شوهران دست

 خود همسران از و اندآمده محمد آل نزد به بسیاری زنان امروز»: گفت مردم به خطاب و برخاست
 ...«نیستند شما بهترین آنان... اندکرده شکایت
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 است کسی شما بهترین: »فرمود ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر که است روایت ترمذی و ماجه ابن نزد و
 ...«هستم خود ینوادهخا به نسبت شما بهتریِن  من و باشد، بهتر اشخانواده با که

 مشک و عنبر

ها برای این ی اینشاید مردی در مورد همسرش حساس باشد و یا او را امر و نهی کند، ولی همه
 خواهد...است که خوبی او را می

برای عمر بن الخطاب از مصر مسک و عنبر آورده بودند تا آن را بفروشد و پوِل آن را در بیت المال 
 بگذارد...

تواند به خوبی وزن کند اینجا بود و این عطر را وزن گفت: دوست داشتم زنی که می ضی الله عنه ــ رعمر 
کنم ای گذاشت... همسرش گفت: من این کار را میفروخت و آن را در بیت المال میکرد و میمی

 امیر مومنان...

 گفت: باشد... ـ رضی الله عنه ـعمر 

کرد و به آنان کرد و وزن میر را با دست خود تکه تکه میآمدند و وی عنبزنان به نزد او می
 کشید...فروخت و دستش را که به عنبر آغشته بود به چادر خود میمی

شب، هنگامی که عمر به خانه بازگشت، همسرش پول فروش عنبرها را به او داد... هنگامی که عمر 
 ای؟تو هم از این عطرها خریده به او نزدیک شد بوی عطر به مشامش خورد... به همسرش گفت:

 گفت: نه...

 عمر گفت: پس این بوی چیست؟

 کردم...ماند و من با چادرم آن را پاک میهمسرش گفت: کمی از آن بر دستم باقی می

خرند و تو از مال مسلمانان خود را خوشبو عمر گفت: سبحان الله! زنان با پول خود عطر می
 کنی؟می
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به سوی ظرف آبی که از سقف آویزان بود رفت و بر آن چادر آب ریخت و  سپس چادر او را گرفت و
آن را شست و بویید... اما هنوز اثر عطر بر آن بود... پس بر خاک آب ریخت و سپس با گل آن چادر 

 را آنچنان شست که بوی عطِر آن رفت... سپس آن را با آب شست و به همسرش داد!

 فرماید:ترسید و خداوند متعال میاو از حساب دقیق و عذاب آخرت می

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ

 39چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ی خود را از آتشی حفظ کنید که سوخِت آن مردم و اید، خود و خانوادهای کسانی که ایمان آورده»
ان اند که از الله در دستوری که به آنگیر گمارده شدههاست و بر آن فرشتگانی خشن ]و[ سختسنگ

 «...دهندکنند و آنچه را که مامور آن هستند انجام میداده سرپیچی نمی

 شودها به پا میبرای تو جنگ

شد و ها له میشد... جمجمهها به پا میارزش و بزرگداشت زن چنان بود که به خاطر او جنگ
 افتند... آن هم تنها به خاطر یک زن...دشمنان به خاک می

 ...کردندمی زندگی مدینه در مسلمانان با همراه یهودیان که دانآورده نویسان سیرت

 و فساد کردندمی سعی و بودند ناراحت مسلمان زنان شدن پوشیده و حجاب به امر نزول از آنان
 ...نتوانستند اما... دهند ترویج مسلمانان یجامعه در را برهنگی

 ...آمد بودند، یهود از ایطایفه که قینقاع بنی بازار به باحجاب زنی روزها از یکی

 ...نشست طالسازان از یکی نزد داشت که کاری برای و... باحجاب و پاکدامن زنی

 بدن یا ببینند را او توانستندمی کاش داشتند آرزو و بودند خشمگین او عفت و پوشیدگی از که یهودیان
 چهره از نقاب که کنند تشویقش کردند سعی ـ کردندمی اسالم از پیش چنانکه ـ کنند لمس را او

 ...بگذارد را خود حجاب یا بردارد
                                                           

 1ـ تحریم: 39
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 ...ورزید ابا و نپذیرفت زن آن اما

 اشروسری به را لباسش پایین سر پشت از نبود متوجه مسلمان زن آن که حالی در خائن طالساز اما
 ...زد گره

 آن و خندیدند یهودیان... شد نمایان بدنش از بخشی و رفت باال لباسش برخاست، زن که هنگامی
 را بدنش اما کشتندمی را او کردمی آرزو... کشید ناراحتی روی از فریادی پاکدامن مسلمان زن

 ...دیدندنمی

 آن بر نیز یهودیان... کشت را طالساز آن و برکشید را شمشیرش دید چنین که مسلمان مردان از یکی
 ...کشتند را او و آوردند هجوم مسلمان

 پا زیر را پیمان یهودیان که دانست و شد باخبر جریان از ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر که هنگامی
 او حکم تسلیم آنکه تا آورد در محاصره به را آنان اند،کرده درازی دست مسلمان زنان به و اندگذاشته

 ...شدند

 ناگهان کند، مجازات را آنان زن، آن آبروی برای خواست ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر که هنگامی
 لذت به تنها و نداشت اهمیتی برایشان مسلمان زنان ناموس و حیثیت که شیطان سربازان از سربازی

 ...برخاست کرد،می فکر آن از ترپایین و شکم

 ...َسلول بن ُاَبی بن عبدالله منافقان، سر جز نبود کسی وی

 . ..کن نیکی یهودمان پیمانانهم به... محمد ای: گفت

 ...بودند وی یاران جاهلیت در آنان

 ...نپذیرفت و گرداند روی او از ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر اما

 ...کن نیکی آنان به... محمد ای: گفت و برخاست دیگر بار منافق آن

 ...ردنک توجهی وی به آنان، بر غیرت و مسلمان زنان حیثیت از پاسداشت برای ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر
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 خود سوی به را وی و کرد ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر گریبان در را دستش و شد خشمگین منافق آن پس
 !کن نیکی من پیمانان هم به! کن نیکی من پیمانان هم به: گفت و کشید

 !کن رها مرا: گفت و کرد او به رو و شد خشمگین ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر

 آنان مجازات از دست خواستمی ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر از همچنان و داشتنمی بر دست او اما
 ...بردارد

 !تو برای: گفت و کرد او به رو ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر پس

 ...راند سرزمینشان از را آنان و بروند مدینه از داد دستور اما شد، منصرف آنان کشتن از سپس

 ینند...حتی بدن بی جان مرا نب

ـ صلی الله علیه وسلم روایت کرده که فاطمه ـ رضی الله عنها ـ دختر رسول خدا « االستیعاب»ابن عبدالَبر در 

 همیشه باحجاب و پاکدامن بود... ـ

ای گذارند و بر وی تنها پارچهکش میهنگام وفات به فکر وقتی افتاد که پیکرش را بر جنازه
 عمیس رو کرد و گفت:اندازند... پس به اسماء بنت می

 آید...کنند بدم میای اسماء من از کاری که ]هنگام تشییع[ جنازه با زنان می

بینند آشکار ی کسانی که میی اندام زن برای همهاندازند و اندازهبر روی زن تنها یک پارچه می
 شود...می

 ام...ین حبشه دیدهدهم که در سرزماسماء گفت: ای دختر رسول خدا... چیزی به تو نشان می

 ای؟گفت: چه دیده

ای اسماء یک برگ سبز نخل آورد و آن را خم کرد، به طوری که مانند گنبد شد، سپس بر آن پارچه
 انداخت...

 توان با آن زن و مرد را تشخیص داد...فاطمه گفت: این چیز چه زیبا است! می
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... این بود حرص فاطمه بر هنگامی که درگذشت برای وی چیزی مانند هودج عروس ساختند
 جان بود، چه رسد به هنگام حیاتش!حجاب و پوشیدگی، آن هم هنگامی که پیکری بی

 سبحان الله...

دانیم خدا و پیامبرش را دوست دارند این کجا و برخی از دختران مسلمان کنونی کجا؟ کسانی که می
 و مشتاق بهشت هستند، اما با این وجود...

ی خود بدنشان را در برابر آرایشگر لخت روند و با ارادههای زنانه میآرایشگاه ها بهبرخی از آن
زنی »فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـکنند تا آرایشگر موهای بدنشان را بردارد! در حالی که پیامبر خدا می

میان خود و ی ی شوهرش از بدن بیرون آَوَرد مگر آنکه پردهنیست که لباس خود را در غیر خانه
 «...پروردگار را برداشته است

بدترین زنان شما آنانند که اهل خودنمایی و »فرماید: ی آنان میدرباره ـ صلی الله علیه وسلم ـو پیامبر  
یعنی تعداد  40«شود مگر به تعداد کالغان پرسفیدها کسی بهشتی نمیتکبرند... آنان منافقند و از آن
 که تعداد کالغان پرسفید... آنان در بهشت آنقدر کم است

کجایند آن دختران مسلمان که امید داریم اسالم را یاری دهند و وقت و جان خود را برای خدمت به 
 این دین بدهند؟

شویم... گردند غافلگیر میهای نامناسب در بازار یا پارک میاما گاه با دیدن آنان که با لباس یا کفش
بینند یا فقط بین گویند: کسی جز خواهرانم من را نمیاند و میوشیدهبینی که تنها یک شلوار پیا می

 اند جایز نیست...پوشم، در حالی که چنین پوششی چنانکه علما فتوا دادهها اینطور لباس میزن

کنند بلکه دیگران را نیز به سمت گناه حتی بدتر از این، برخی از دختران فقط به انجام گناه اکتفا نمی
ی تلفن پسران و یا مجالت نامناسب را میان دیگر دختران های حرام یا شمارهند... عکسکشانمی

 فرماید:کنند، این در حالی است که خداوند متعال میمی پخش

                                                           

 به روایت بیهقی در سنن کبری. 40
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  حب  جب  يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ چ

 41چ خب

ا کند، برایشان عذابی اند شیوع پیدکسانی که دوست دارند زشتکاری در میان کسانی که ایمان آورده»
 «...دانیدداند و شما نمیدردناک در دنیا و آخرت است و الله می

 بیچاره آن دختران...

کنند و ممکن است همین سهل انگاری به زنانی که در مورد حجاب و پوشیدگی سهل انگاری می
 باشند...ترین و حقیرترین کسان ارزششان منجر شود... و حتی نزد مردم بیفساد و تباهی

ها هستند سوال کردم نگاهشان به از برخی از جوانانی که در بازارها و کناِر مدارس دخترانه در پی آن
 آیند چگونه است؟ها راه میدخترانی که با آن

کنیم و هر ها تفریح میارزش هستند... با آنهمه اینگونه پاسخ دادند: چنین دخترانی در چشم ما بی
 اندازیم...ن میوقت سیر شدیم دورشا

بینم در روم و دختر باوقار و باحجابی را میها به من گفت: شیخ وقتی به بازار میحتی یکی از آن
کنم به او نزدیک شوم و حتی اگر کسی به او شود و جرات نمیچشم من بزرگ و محترم جلوه داده می

 شوم!احترامی کرد با او درگیر میبی

زید که ادعای آزادی دارند... در این کشورها زنان به باالترین حد هایی بیندانگاهی به سرزمین
 دانید...اند که میحجابی و فساد اخالقی رسیدهبی

گیرند که بیست درصد آن توسط در ایاالت متحده روزانه هزار و نهصد زن مورد تجاوز قرار می
 دهد!پدرانشان رخ می

                                                           

 11نور:  41
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شوند و نسبت سقط جنین یا پس از تولد ـ کشته می یهمینطور سالیانه یک ملیون کودک ـ به واسطه
طالق به شصت درصد رسیده است! در بریتانیا هر هفته صد و هفتاد دختر جوان بر اثر زنا باردار 

 شوند!می

 چه تعداد از زنان آنجا آرزوی پوشیدگی و عفاف تو را دارند...

پی آن فحشا و سرقت و دیگر  ها رواج یافت درحجابی و برهنگی در آن سرزمینهنگامی که بی
 جرایم نیز بیشتر شد...

برد... و هر کس که شیطان شیطان همیشه از برخی زنان برای محقق ساختن فساد در زمین بهره می
های هایش را مقدم بر همه چیز بدارد... و در پی مد و آرایشاغوایش کند و مطیع او شود و شهوت

ها برایش از شریعت و مجالت برهنگی بیفتد و این شهوت های نامناسبها و فیلمحرام و ترانه
 و آتش آفریده نشده مگر برای تنبیه گناهکاران... ،تر شود گناهکار استپروردگار مهم

بودیم که ناگهان  ـ صلی الله علیه وسلم ـروایت کرده که نزد رسول خدا  ـ رضی الله عنه ـامام مسلم از ابوهریره 
گفتیم: خدا و « دانید این چه بود؟آیا می»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر صدای بلندی شنیدیم... 

گاه  ترند...پیامبرش آ

«... این سنگی است که هفتاد سال پیش در آتش انداخته شده بود؛ اکنون به قعر آن رسید»فرمود: 
 فرماید:خداوند متعال می

 ڇ چ چ   چ چ     ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ   ڤ ڤچ

 42چ        ڇ

هایشان را در آتش زیر و ( روزی که چهره15یابند و نه یاوری )مانند؛ نه یاری میدر آن جاودانه می»
 «...کردیمبردیم و پیامبر را اطاعت میگویند ای کاش ما الله را فرمان میمی ،کنندرو می

 ..این حال کسی است که معصیت پروردگار کند و به آخرت خود اهمیتی ندهد.

                                                           

 11-15اب: ـ احز 42
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 تا آنکه ترازوی عملش سبک شود و حتی پدر مادرش از او بیزاری جویند...

 نه دوستش به دادش برسد و نه طال و جواهر و مجالت...

 میرند...خوابند و نه میاهل آتش نه در آن می

نوشند و از زقوم ی جهنمیان مینشینند... از چرکابهروند... بر آتش میبر روی آتش راه می
 ...خورندمی

هایشان را شان آتش است... لحافشان آتش است... لباسشان آتش است... و آتش چهرهفرش
 پوشاند...می

 اند که سر آن به دست نگهبانان دوزخ است...در حالی که به زنجیرهایی کشیده شده

ه شود و فریادشان ببرند... خونابه و چرک از بدنشان خارج میکه آنان را در آتش کشان کشان می
دهند که به استخوان شود... آنقدر خود را خارش میرود... پوستشان دچار خارش میآسمان می

رسند... و اگر مردی را وارد آتش جهنم کنند سپس او را بیرون آورند و به زمین بیاورند اهل زمین می
 بوی بدش خواهند مرد! از زشتی و

 پیرزن بنی اسرائیل

ـ نشین پیامبر به نزد بادیه نشینی رفت... آن بادیه ـ صلی الله علیه وسلم ـوید: پیامبر گمی ـ رضی الله عنه ـابوموسی 

 «به نزد ما بیا...»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرا گرامی داشت... پس رسول الله  صلی الله علیه وسلم ـ

حاجت خود »به وی گفت:  لله علیه وسلم ــ صلی اآمد و پیامبر  ـ صلی الله علیه وسلم ـاو نیز روزی به نزد رسول الله 
 «...را بخواه

 گفت: شتری که سوارش شویم و بزی که همسرم شیر آن را بگیرد...

 «اسرائیل باشید؟آیا ناتوان هستید که مانند پیرزن بنی»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 اسرائیل کیست؟گفتند: ای پیامبر خدا! ]داستان[ پیرزن بنی
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اسرائیل را از مصر برد، راه را گم کردند... خطاب به بنی هنگامی که بنی ـ علیه السالم ـموسی »ود: فرم
 یابیم؟(اسرائیل فرمود: این چیست؟ )یعنی چرا راه را نمی

هنگامی که مرگش فرا رسید از ما پیمان خدا را گرفت که از مصر بیرون  ـ علیه السالم ـگفتند: یوسف 
 هایش )یعنی بدنش را( را پس از مرگ با خود ببریم...ستخواننرویم مگر آنکه ا

 داند؟فرمود: چه کسی جای قبر او را می

 گفتند: پیرزنی از بنی اسرائیل...

 «...قبر یوسف را به من نشان بده»کس به نزد او فرستاد... وی را آوردند... موسی فرمود: 

 گویم تا آنکه حکم مرا بدهی...پیرزن گفت: نمی

 حکمت چیست؟ گفت:

 گفت: اینکه در بهشت با تو باشم!

 موسی این را خوش نداشت... پس الله متعال به او وحی نمود که حکمش را بده...

ای که حالت باتالق داشت برد... سپس گفت: این آب را کنار زنید... پس آب پس آنان را به دریاچه
های یوسف )بدن یوسف( را بیرون خوانرا کنار زدند... سپس گفت: اینجا را بکنید... آنگاه است

 43«آوردند... ناگهان راهشان مانند روز روشن شد

خواهد با کسی که بینی چقدر تفاوت است میان کسی که بزی شیرده و شتری برای سوار شدن میمی
 آرزویش همراهی یک پیامبر در بهشت است؟!

 «...همت بلند»گویند به این می

زنم... آرزوی تو چیست؟ رویایت تو... خود تو... دارم با تو حرف میآرزوی تو چیست؟ بله آرزوی 
 چیست؟ هدف واالیت چیست؟ می خواهی به کجا برسی؟

                                                           

( تخریج شده 2111( و )152/ 2( و صحیح موارد الظمآن )111ی عالمه آلبانی )ی صحیحهـ این حدیث در سلسله43
 است.
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 آیا تو هم یک هدف بزرگ داری؟

 هدف بزرگ...

ی فکر و ذکرت لباس و کفش و آرایش فقط برای خودت زندگی نکن... برای دین زندگی کن... همه
 گت این باشد: چطور به این دین خدمت کنم...مو و... نباشد... هدف بزر

 اینکه اگر یک گناهکار را دیدم چطور نصیحتش کنم...

ها محتوای دعوی و هر جایی که هستی مبارک باش... به زنان در مجالس زنانه سود برسان... میان آن
 مردمی: ترینسودمند پخش کن... این را نصیحت کن... به دیگر محبت بورز... زیرا تو خوش سخن

 44چ ڈ ڎ   ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

تر از کسی که به سوی الله دعوت دهد و کار نیک انجام دهد و بگوید من از و کیست خوش سخن»
 «...مسلمانانم

دانیم... کسانی که چشم خود را از نگاه کردن به مردان، پاک ما تو را از زنان و دختران نیکوکار می
 کردن به زنانی که ممکن است فتنه انگیز باشند... دارند... حتی از نگاهمی

زیرا هر کس در مورد نگاه حرام و خلوت نامشروع سهل انگاری کند همین سهل انگاری او را به 
 کشاند...می 45سوی گناه بزرگ زنا یا ِسحاق

 46چ گ ک ک    ک   ک ڑڑ ژ ژ چ

 «...ستو به زنا نزدیک نشوید. همانا الله کاری است زشت و بد راهی ا»

 مانند تنگ مکانی در که دید را لخت زنان و مردان ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر که است روایت بخاری نزد
 افروخته شعله آن که هنگامی و شود،می افروخته هاییشعله آنان پایین از و کشندمی فریاد و تنورند

                                                           

 11ـ فصلت: 44
 ـ رابطه جنسی زن با زن45
 12ـ اسراء: 46



 11    او یک ملکه است

 

 کسانی چه اینان: پرسیدم: »فرمایدمی ـ سلمو الله علیه صلی ـ پیامبر «زدندمی فریاد سوزش شدت از شدمی
 ...«زناکارند زنان و مردان آنان: »گفت «جبرئیل؟ ای هستند

 و عفو خداوند از... است ماندگارتر و بدتر آخرت عذاب و... قیامت روز تا آنان عذاب است این
 ...خواهانیم عافیت

 دهد...عوض به او می و هر کس برای الله چیزی را ترک کند، الله بهتر از آن را در

 یک داستان

 گوید:امیر قاهره، می ،شجاع الدین َشَرزیبه نقل از « مطالع البدور»دمشقی در کتاب خود 

ی بود با پوست سبزه؛ ناگهان فرزندان او به نزدش مردنزد مردی از اهل صعید مصر بودم... او پیر
ی آنان پرسیدیم. گفت: مادرشان فرنگی بودند... از او درباره روآمدند که بسیار سفیدپوست و زیبا

 اش پرسیدم... گفت:است و با او داستانی دارم. از او درباره

ای را اجاره کردم و در جوان که بودم به شام رفتم ... در آن هنگام شام در اشغال صلیبیان بود؛ مغازه
ان صلیبی به نزد من آمد و ام بودم همسر یکی از فرماندهفروختم... در حالی که در مغازهآن کتان می

 اش مرا جادو کرد... به او جنس فروختم و بسیار تخفیفش دادم... زیبایی

وی رفت و پس از چند روز بازگشت و باز با تخفیف به او جنس فروختم... او همینطور به نزد من 
 دلم افتاده... شدم تا جایی که دانستم عشق او درکرد و من نیز با دیدن او خوشحال میرفت و آمد می

توانم به او ام، چگونه میوقتی کار به اینجا رسید به پیرزنی که همراه او بود گفتم: دل به فالنی بسته
 برسم؟

 مان را خواهد کشت!گفت: او همسر فالن فرمانده است و اگر کار ما را بداند هر سه

 ام بیاورد...داد که آن به خانهی او بودم تا آنکه از من پنجاه دینار خواست و قول همچنان دلبسته

 تالش کردم تا آنکه پنجاه دینار گیر آوردم و به او دادم...

 شب اول
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 ام منتظرش ماندم تا آنکه آمد... با هم خوردیم و نوشیدیم...آن شب در خانه

کنی در حالی که در غربت در هنگامی که پاسی از شب گذشت با خود گفتم: از خداوند شرم نمی
 کنی؟!اوند همراه با زنی نصرانی معصیتش میبرابر خد

آنگاه به آسمان چشم دوخت و گفتم: خداوندا شاهد باشد که از روی حیا و تقوای تو از این زن 
 نصرانی پاکدامنی پیشه کردم...

سپس از بستر آن زن دوری کردم و در بستری دیگر خوابیدم... او که چنین دید برخاست و در حالی 
 ام رفت...از خانهکه خشمگین بود 

 ام رفتم...صبح به مغازه

اش ماهی تابان ام گذشت، گویی چهرههنگام چاشت آن زن در حالی که ناراحت بود از کنار مغازه
 بود...

ای عفت پیشه کنی؟ تو ابوبکری یا عمر؟ با خود گفتم: تو کی هستی که بتوانی در برابر چنین زیبایی
 ی زاهد؟!یا آنکه جنید عابدی؟ یا حسن بصر

همینطور در حال حسرت خوردن بودم تا از کنار من گذشت... به دنبال پیرزِن همراه او رفتم و گفتم: 
 به او بگو امشب برگردد...

 آید مگر در مقابل صد دینار...گفت: به حق مسیح سوگند که نمی

 گفتم: باشد...

 با زحمت بسیار آن مبلغ را جمع کردم و به او دادم...

 شب دوم:

ب هنگام در خانه منتظرش ماندم تا آنکه آمد... انگار ماه به نزد من آمده بود... هنگامی که با هم ش
توانستم با یک کافر، او را معصیت کنم؟ بنابراین از نشستیم دوباره ترس خدا به دلم آمد... چگونه می

 ترس خداوند او را ترک گفتم...
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 م هنوز مشغول او بود...ام رفتم در حالی که قلبصبح هنگام به مغازه

 ام گذشت...هنگام چاشت باز آن زن در حالی که خشمگین بود از کنار مغازه

تا او را دیدم خود را برای رها کردنش مالمت کردم و همچنان در حسرت او بودم... باز به آن پیرزن 
 درخواست کردم که او را به نزد من بیاورد.

 یا در حسرتش بمیر! شود، مگر با پانصد درهم...گفت: نمی

 گفتم: باشد... و تصمیم گرفتم مغازه و اجناسم را بفروشم و پانصد دینار به او بدهم...

ها در بازار ندا زد که: ای مسلمانان؛ آتش بس میان ما و شما در همین حال ناگهان جارچی صلیبی
 د...دهیم تا برونی بازرگانان مسلمان را یک هفته مهلت میپایان یافته و همه

کندهماندهباقی ی حسرت بود از شام بیرون ی کاالهای خود را جمع کردم و در حالی که قلبم آ
 آمدم...

 سپس به تجارت کنیزان روی آوردم تا محبت او از قلبم برود...

های ساحل را از صلیبیان ی سرزمینسه سال گذشت، سپس نبرد حطین روی داد و مسلمانان همه
 پس گرفتند...

برای ملک ناصر کنیزی خواستند... کنیزکی زیبا نزد من بود که آن را به صد دینار از من از من 
 خریدند و نود دینار به من دادند و ده دینار آن باقی ماند...

ها را در مقابل ده ای که زنان اسیر نصرانی در آن هستند ببرید و یکی از آنپادشاه گفت: او را به خانه
 دینار برگزیند.

 جایزه

 هنگامی که در خانه را برایم گشودند آن زن فرنگی را دیدم و با خود بردم...

 شناسی؟ام رسیدم به او گفتم: مرا میهنگامی که به خانه
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 گفت: نه.

گفتم: من همان دوست بازرگان تو هستم که صد و پنجاه دینار از من گرفتی و گفتی: جز با پانصد 
 ام!با ده دینار صاحب تو شدهدینار به من دست نخواهی یافت! اکنون 

گفت: اشهد ان ال اله اال الله و اشهد ان محمدا رسول الله... اسالم آورد و اسالمش نیکو شد و با وی 
 ازدواج کردم...

دیناری را که  یپس از مدتی مادرش صندوقی برایش فرستاد؛ هنگامی که آن را باز کردیم هر دو کیسه
م... در اولی پنجاه دینار و در دومی صد دینار... همچنین لباسی که به او داده بودیم در آن یافتی

دیدمش در آن صندوق بود... او مادر این فرزندان است و این غذا را نیز او پخته همیشه با آن می
 است!

 دهد...آری... هر کس چیزی را برای خداوند ترک گوید خداوند بهتر از آن را در عوض به او می

 تی راه عفکشته

حیا را بدرد و ممکن نیست ناموس خود را آلوده سازد حتی اگر  یزن پاکدامن نیز ممکن نیست پرده
کند که نقل می« عدالت آسمان» خود دادن جانش شود... َخّطاب در کتاباین منجر به از دست 

لوع گذرانید... او پیش از طحدود چهل سال پیش در بغداد قصابی بود که با فروش گوشت زندگی می
گشت و پس از طلوع کرد و سپس به خانه باز میرفت و گوسفند ذبح میی خود میخورشید به مغازه

 فروخت...رفت و گوشت میخورشید به مغازه می

در حالی که لباسش خون  ،گشتها پس از آنکه گوسفند ذبح کرده بود به خانه باز مییکی از شب
یک فریادی شنید... به سرعت به آن سو رفت و ناگهان بر ای تارآلود بود... در همین حال از کوچه

 ی چاقو خورده بود و خون از او جاری بود و چاقویی در بدنش بود...جسد مردی افتاد که چند ضربه

چاقو را از بدن او درآورد و سعی کرد به او کمک کند در حالی که خون مرد بر لباس او جاری بود، اما 
 داد...آن مرد در همین حال جان 

  مردم جمع شدند و دیدند که چاقو در دستان اوست و خون بر لباسش و خود نیز هراسان است...
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 او را به قتل آن مرد متهم کردند و سپس به مرگ محکوم شد...

 هنگامی که او را به میدان قصاص آوردند و مطمئن شد مرگش حتمی است با صدای بلند گفت:

ام ام، اما حدود بیست سال پیش کس دیگری را کشتهین مرد را نکشتهای مردم، به خدا سوگند که من ا
  شود...و اکنون حکم بر من جاری می

 سپس گفت:

 بردم...بیست سال پیش جوانی تنومند بودم و بر روی قایقی مردم را از این سوی رود به آن سو می

 ا به آن سو بردم...یکی از روزها دختری ثروتمند با مادرش سوار قایق من شدند و آنان ر

 روز دوم نیز آمدند و سوال قایق من شدند...

 ی من شد...ی آن دختر شدم و او نیز دلبستهبا گذشت روزها دلبسته

 او را از پدرش خواستگاری کردم اما چون فقیر بودم موافقت نکرد...

 اش ما من قطع شد و دیگر او و مادرش را ندیدم...سپس رابطه

 ن اسیر آن دختر بود... قلب من اما همچنا

 پس از گذشت دو یا سه سال...

در قایق خود منتظر مسافر بودم که زنی با کودک خود سوار قایق شد و درخواست کرد او را به آن 
 سوی نهر ببرم...

هنگامی که سوار قایق شد و به وسط رود رسیدیم به او نگاه انداختم و ناگهان متوجه شدم همان 
 باعث جدایی ما شد... دختری است که پدرش

 مان را به او یادآور شدم...از مالقاتش بسیار خوشحال شدم و دوران گذشته و عشق و دلدادگی

 اما او با ادب و وقار سخن گفت و گفت که ازدواج کرده و این پسر اوست...
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خدا را به یاد من اما شیطان تجاوز به او را در نظرم زیبا جلوه داد... به او نزدیک شدم، اما فریاد زد و 
 آورد...

به فریادهایش توجهی نکردم... آن بیچاره هر چه در توان داشت برای دور کردن من انجام داد در 
 کرد...حالی که کودکش در بغل او گریه می

هنگامی که چنین دیدم کودک را گرفتم و به آب نزدیک کردم و گفتم: اگر خودت را در اختیار من قرار 
 هایش توجه نکردم...کرد... اما به التماسگریست و التماس میکنم... او اما میمی ندهی او را غرق

آوردم شد سرش را از آب بیرون میسپس سر کودک را در آب کردم تا هنگامی که به مرگ نزدیک می
ک پذیرفت... باز سر کودی من را نمیکرد اما خواستهگریست و التماس میدید و می... او این را می

بست... دید و چشمانش را میرا در آب فرو بردم و به شدت راه نفس او را بستم و مادرش این را می
زد تا جایی که نیرویش به پایان رسید و از حرکت ایستاد... او را از آب کودک به شدت دست و پا می

 بیرون آوردم و دیدم مرده است؛ جسدش را به آب انداختم...

 تمام قدرت مرا از خود راند و به شدت گریه کرد...سراغ زن رفتم... با 

او را با موی سرش کشیدم و نزدیک آب آوردم و سرش را در آب فرو بردم و دوباره بیرون آوردم، اما او 
 زد...از پذیرفتن فحشا سرباز می

د و وقتی دستانم خسته شدند سرش را در آب فرو بردم... آنقدر دست و پا زد تا آنکه از حرکت افتا
 مرد... سپس جسدش را در آب انداختم و برگشتم...

 کند...دهد اما رها نمیکس از جنایت من باخبر نشد و پاک و منزه است کسی که مهلت میهیچ

 مردم با شنیدن داستان او گریستند... آنگاه حکم بر وی اجرا شد...

 47چ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  یچ 

 غافل مپندار(دهند )و الله را از آنچه ستمگران انجام می

                                                           

 12ی ی ابراهیم، آیهسوره -47
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به داستان این دختر پاکدامن دقت کنید... چگونه فرزندش در مقابل چشمانش کشته شد و جان خود 
 را از دست داد اما به هتک عفت خود راضی نشد...

 های اهل غفلت...این بود یکی از داستان

 گرد پاکدامندوره

 فروخت...گشت و کاالهایش را میها میجوانی فقیر در کوچه

ی گذشت... زن در را نیمه باز کرد و او را صدا زد و دربارهی زنی میزی آن جوان فقیر از کنار خانهرو
قیمت جنسی از او پرسید و از وی خواست داخل خانه بیاید تا کاالهایش را ببیند... اما همین که 

 ی او شد در را بست و او را به انجام کار حرام فرا خواند...جوان وارد خانه

 ا جوان گفت: پناه بر خدا!ام

 اند...ها ماندهاند و حسرتها رفتهو هنگامی را به یاد آورد که لذت

 دهند...اند علیه او شهادت میروزی را که اعضای بدنش که از حرام لذت برده

پایش که با آن به سمت زنا رفته است... دستش که با آن لمس کرده... زبانش که با آن سخن گفته... 
 ی موهای بدنش...ی ذرات وجودش و همهکه همهو بل

 گرمای آتش را به یاد آورد و عذاب خداوند را...

زنند و هر گاه یکی از آنان های آهنین آنان را میشوند و با شالقروزی را که زانیان در آتش آویزان می
خندیدی آن وقت که میگویند: این داد و فریاد کجا بود ناله کرد و فریادرس خواست مالئکه به او می

 کردی؟!گرفتی و از او حیا نمیکردی و خوش بودی و خداوند را در نظر نمیو تفریح می

ای امت محمد... به خدا سوگند کسی از »را به یاد آورد که فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـاین سخن پیامبر 
دانم ت محمد... اگر آنچه را من میاش یا کنیزش زنا کند... ای امتر نیست که بندهخداوند باغیرت

 «...گریستیدخندیدید و بسیار میشک کم میدانستید بیمی
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را به یاد آورد که در خواب زنان و مردانی لخت را در جایی تنگ مانند  ـ صلی الله علیه وسلم ـرویای پیامبر 
زدند و آتشی از شیدند و داد میکتنور دیده بود که پایین آن باز بود و باالیش تنگ... و آنان فریاد می

ـ صلی الله علیه زدند... پیامبر ور شدن آن آتش از شدت گرما فریاد میشد... با شعلهها روشن میپایین آن

و جبرئیل در پاسخ گفت: اینان مردان و زنان « اینان چه کسانی هستند ای جبرئیل؟»پرسید:  وسلم ـ
 یامت است...ها در روز قزناکارند... و این عذاب آن

 و عذاب آخرت بدتر و ماندگارتر است... از خداوند عفو و عافیت خواهانیم...

نفسش به او گفت: زنا کن و توبه کن! اما در پاسخ نفس خود گفت: اعوذ بالله! چگونه ستر 
پروردگارم را زیر پا بگذارم؟ چطور به زنی نگاه کنم که برایم حالل نیست در حالی که خداوند از 

کنیم آنگاه در برابر خود خدا بیند؟ چطور است که خود را از بندگان خدا پنهان میی سر ما را میباال
 گناه کنیم؟

 پس به فکر راه فرار افتاد و به در نگریست...

زنم و مردم خواهند خواهم انجام ندهی فریاد میاما آن زن فاجره گفت: به خدا اگر کاری را که می
ام به من حمله کند... در آن صورت چیزی جز ان قصد داشت در خانهآمد و خواهم گفت این جو

 اعدام یا  زندان در انتظارت نخواهد بود!

 لرزید... او را از خداوند ترساند، اما آن زن پند نگرفت... آن جوان پاکدامن از ترس به خود می

 ای افتاد که از دستش خالص شود...هنگامی که چنین دید به فکر حیله

 دستشویی کجاست؟  گفت:

ی آن انداخت اما دید دستشویی را به او نشان داد... هنگامی که وارد دستشویی شد نگاهی به دریچه
 توند از آن بگریزد... بنابراین فکر دیگری کرد... نمی

شد رفت و مقداری از آن را برداشت و بر لباس و به سوی صندوقی که نجاسات در آن جمع می
 کشید...دستان و بدن خود 

 سپس به نزد زن رفت...
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زن تا او را دید فریادی کشید و کاالیش را به سوی او انداخت و از خانه بیرونش کرد... جوان در 
 گفتند: دیوانه! دیوانه!دویدند و میرفت و کودکان پشت سر او میکوچه می

 تا آنگه به خانه رسید و به حمام رفت و خود را شست...

 48آمد...از وی بوی عطر می از آن به بعد همیشه

 اشک تائبان

 :نویسدمی «کنندگان توبه» خود کتاب در ُقدامه ابن

 را او شاید تا دهد قرار خیثم بن ربیع معرض در را خود که کردند مامور را زیبا زنی بدکاران از گروهی
 ...داد خواهیم تو به درهم هزار کنی چنین اگر: گفتند او به و اندازد، فتنه به

 از ربیع که هنگامی و کرد استفاده خود عطر بوترینخوش از و پوشید را خود لباس زیباترین نیز او
 ...داد قرار او معرض در را خود آمدمی بیرون مسجد

 یا... برود بین از اتزیبایی و لعاب و رنگ این و شوی تب دچار اگر کن تصور: گفت او به ربیع
 برخورد بد تو با نکیر و منکر اگر کن تصور یا... ببرد گردنت رگ و بیاید تو نزد الموت ملک کن تصور
 کرد؟ خواهی چه... کردند

 مرگ هنگام تا به و رفت خود یخانه به سپس و گریست و کشید فریادی ربیع سخنان شنیدن با زن آن
 ...پرداخت عبادت به

در  شوهرش حضور در روزی... کردمی زندگی مکه در زیبا زنی که آورده خود تاریخ در «عجلی»
 !نیفتد؟ فتنه به و ببیند را چهره این کسی است ممکن آیا: گفت نگریستمی آینه در را خودحالی که 

 ...آری: گفت شوهرش

 کسی؟ چه: گفت

 ...حرم زاهدِ  عابد عمیر، بن عبید: گفت
                                                           

 ذکر کرده است.« المواعظ»ـ این داستان را ابن جوزی در 48
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 دهم؟ نشان او به را امچهره و اندازم فتنه به را او دهیمی اجازه: گفت

 !دهممی زهاجا: گفت مرد

 از نقاب و نشست عبید نزد خلوت ایگوشه در و رفت مسجد به دارد سوال که کسی عنوان به زن آن
 ...کامل ماه همچون ایچهره... برداشت چهره

 !بترس خدا از و بپوشان را خود صورت خدا، یبنده ای: گفت عبید

 !امشده تو مجذوب من: گفت زن

 ...کرد خواهم فکر کارت به گفتی راست اگر... پرسید خواهم یچیز یدرباره تو از من: گفت عبید

 ...گفت خواهم راست بپرسی چه هر: گفت زن

 اتخواسته داشتیمی دوست آیا... بیاید روحت گرفتن برای الموت ملک اگر بگو من به: گفت عبید
 دادم؟نمی انجام یا دادممی انجام را

 ...نداشتم دوست! خدا به نه: گفت

 دوست آیا... نشاندندمی پرسش برای را تو[ فرشته دو] سپس... گذاشتندمی قبرت در را تو اگر: گفت
 دادم؟می انجام برایت را کار این داشتی

 !خدا به نه: گفت

 تو راست دست به را آن که ندانستی و بدهند را مردم اعمال ینامه که هنگامی آیا: گفت عبید
 دهم؟ انجام را اتتهخواس داشتی دوست آیا چپ، یا دهندمی

 ...خدا به نه: گفت

 آیا... نه یا یافت خواهی نجات که ندانستی و بگذری صراط پل از خواستی اگر حال: گفت عبید
  نه؟ یا کردممی برآورده را اتخواسته داشتی دوست

 !خدا به نه: گفت
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 شد خواهد سنگین[ رازویتت] دانینمی که حالی در آوردند را تو و بیاورند را ترازوها اگر: گفت عبید
 کردم؟می برآورده را اتخواسته این داشتی دوست آیا سبک، یا

 ...خدا با نه: گفت

 را اتخواسته این داشتی دوست آیا... بایستی خداوند برابر در پرسش برای که هنگامی: گفت عبید
 نه؟ یا دادممی انجام

 ...خدا با نه: گفت

 حقت در و نموده عطا نعمت تو به خداوند که چرا... خدا یهبند ای بترس خدا از پس: گفت عبید
 ...کرده نیکی

 کردی؟ کار چه: گفت شوهرش... برگشت شوهرش نزد به زن آن سپس

 من و کنندمی آماده آخرت برای را خود و کنندمی عبادت دارند مردم! من هم و ایبیکاره تو هم: گفت
 !حالیم این بر تو و

 ...آورد روی عبادت و روزه و نماز بهی که زنده بود تا هنگام روز آن از و

 خوش به حال او!

 هر چه یک زن پروردگارش را بیشتر بشناسد، بیشتر تقوای او را پیشه خواهد کرد...

 و اگر گناهی مرتکب شود به سوی پروردگار خود برخواهد گشت...

که در حالی به دیدار پروردگارش  ها را برای این ترک خواهد کرداز عاقبت گناه خواهد ترسید و لذت
 رود که از او خشنود است...

ی بندگانش شاد و خداوند نیز گناه او را خواهد بخشید و عیبش را خواهد پوشاند... چرا که او از توبه
 شود...می
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ی کرد دچار وسوسهدر صحیحین آمده: زنی از زنان صحابه که متاهل بود و در مدینه زندگی می
او را فریفت تا با مردی خلوت نمود... و شیطان سومین آنان بود... همچنان شیطان آن شیطان شد و 

 دو را برای یکدیگر زینت داد که در زنا واقع شدند...

 هنگامی که شیطان کار خود را کرد آنان را ترک گفت...

در آورد  اش تنگ شد و گناهش او را به محاصرهآن زن گریست و نفس خود را محاسبه نمود و زندگی
 تا جایی که قلبش سوخت...

آمد و در برابرش ایستاد و از آتش درون خود شکایت به نزد  ـ صلی الله علیه وسلم ـها پس به نزد پزشک قلب
 او برد و گفت:

 ام... مرا پاک کن...ای رسول خدا... زنا کرده

ام... مرا پاک . زنا کردهپیامبر از او روی گرداند... زن از سوی دیگر آمد و گفت: ای رسول خدا..
 کن...

 از وی روی گرداند، چه بسا برگردد و میان خود و خداوند توبه کند... ـ صلی الله علیه وسلم ـباز رسول خدا 

 کرد... اما نتوانست طاقت بیاورد...آن زن بیرون رفت... در حالی که گناه قلب او را پاره پاره می

در مجلس خود نشسته بود که آن زن بار دیگر آمد و گفت:  ه علیه وسلم ــ صلی اللفردای آن روز پیامبر خدا 
 ای پیامبر خدا... مرا پاک کن...

باز از وی روی گرداند... اما آن زن آتش درون خود را فریاد زد و گفت: ای  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر خدا 
 ام...به خدا سوگند من از زنا حاملهخواهی مرا نیز مانند ماعز باز گردانی؟ رسول خدا... شاید می

 به او رو کرد و گفت: االن نه... برو تا ]فرزندت را[ به دنیا آوری... ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

های خود را به سختی از هم اش را در پیش گرفت... گامآن زن از مسجد بیرون آمد و راه خانه
شدت غم ضعیف شده بود و چشمانش به اشک  هایش بزرگ بود و بدنش ازداشت... غصهبرمی

 نشسته بود...
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 هایی پی در پی...شمرد... دردها و غصهها و روزها را میرفت در حالی که ساعت

 نه ماه گذشت و کودک خود را به دنیا آورد...

آمد و گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـای پیچیده بود به نزد رسول خدا پس از آن در حالی که کودک را در پارچه
 ام... اکنون مرا پاک کن...این همان کودک است که به دنیایش آورده

نگاهی به او انداخت که خسته و بیمار بود... و به کودکش که هنوز شیرخواره  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 «...اش تمام شودبرو و او را شیر ده تا آنکه دور شیر خوارگی»بود... پس خطاب به او فرمود: 

 زن رفت و دو سال کامل گذشت... دو سالی که با کودک دلبندش زندگی کرد...

 ـ صلی الله علیه وسلم ـپس از آنکه دوران شیرخوارگی کودک به پایان رسید وی را برداشت و به نزد رسول خدا 
ام رفت در حالی که کودکش نان به دست داشت و گفت: این است ای پیامبر خدا... از شیرش گرفته

 خورد... اکنون مرا پاک کن...و دارد غذا می

ای تا سینه کودک را به یکی از مسلمانان داد، سپس دستور داد تا برایش چاله ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 بکنند و دستور داد او را تا مرگ رجم کنند...

 و آن زن جان به جان آفرین تسلیم کرد...

ای توبه»بر وی نماز گزارد و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـدند و رسول خدا اما او را غسل کردند و کفن نمو
 «...کرد که برای هفتاد تن از اهل مدینه کافی است

 توانست کاری کند؟ جان خود را در راه پاک شدن داد...آیا بهتر از این می

دگار را برداشت و در ی پروردرگذشت... اما خوش به حالش... درست است که در زنا افتاد و پرده
 ها ماند...ها رفت و حسرتی گرامی و خداوند دانا دست به چنین گناهی زد... اما لذتبرابر مالئکه

 دهند...اند علیه او شهادت میروزی را به یاد آورد که اعضای بدن خودش که از زنا لذت برده

ورد که زناکاران در آتش آویزان گرمای آتش و عذاب خداوند را به یاد آورد... روزی را به یاد آ
خورند... و همینکه کسی از آنان التماس کند فرشتگان های آهنین تازیانه میشوند و با شالقمی
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کردی و خداوند را در نظر خندیدی؟ وقتی شادی میهایت کجا بود وقتی میگویند: این التماسمی
 کشیدی؟!گرفتی و از او خجالت نمینمی

ای امت محمد.. »برای مردم خطبه گفت و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـکه رسول خدا در صحیحین آمده 
اش یا کنیزش زنا کند... ای امت محمد به خدا تر از الله نیست که بندهبه خدا سوگند کسی باغیرت

 «...گریستیدخندیدید و بسیار میدانستید کم میدانستم میسوگند اگر آنچه را می

 شان کافی است...د که اگر میان یک امت توزیع شود برای همهای کرو توبه

 نگاهی به دور و بر خود بینداز!

 زنان چنین بودند... اهل توبه و بازگشت...

 اند؟اما زنان امروز را ببین... چه بسیارند آنانی که در گناه افتاده

هایش ده و به عبادت بتحتی شیطان چنان دور برخی از آنان جوالن داده که از اسالم خارجش نمو
پیمان میان »فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـکشانده و نمازش را ترک گفته است... در حالی که پیامبر خدا 
 «...ما و آنان نماز است، پس هرکه آن را ترک گوید کافر شده است

بهشت و اهل دوزخ چه  ی داستان اهلی آخرت و ببین خداوند دربارههمراه من به آنجا بیا... به خانه
 فرماید...می

ی کسانی از اهل اند دربارههای آن نشستهدر حالی که اهل بهشت در ناز و نعمت هستند و بر تخت
پرسند که در دنیا با آنان دوست بودند... یعنی اکنون در چه حالی هستند؟ مالئکه آنان را معصیت می

خورند و همراه با شیاطین به زنجیر و از زقوم آن می ها در آتش در حال عذابندسازند که آنمطلع می
 اند...کشیده شده

پرسند: چه باعث شد به آتش نگرند و میشوند و به آنان میآنگاه اهل جنت بر اهل آتش ُمشِرف می
 فرماید:درآیید؟ خداوند متعال می
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 49چ   جخ مح جح مج حج  يث ىث مث  جث يت ىت مت  خت  حت جت يب ىب     مب خب حب    جب چ

ها ]ی ( در باغ11( مگر یاران دست راست )18ر گروه کاری است که انجام داده )هر کس د»
 «( چه چیز شما را به آتش درآورد؟11ی مجرمان )( درباره11پرسند )بهشت[ از یکدیگر می

آری چه چیزی شما را جهنمی کرد؟ پاسخشان را بشنو... چهار سبب را برای جهنمی شدن خود ذکر 
 کردند:

 «ازگزاران نبودیماز نم»نخست: 

 «دادیمو مستمندان را غذا نمی»دوم: 

داند ما نیز انجام هر کاری را که مردم انجام می«... رفتیمبا باطل گرایان، ]در باطل[ فرو می»سوم: 
کردیم... کردند ما نیز گناه میشدیم... اگر گناه مینماز میشدند ما نیز بینماز میدادیم... اگر بیمی

کردند ما نیز کردیم... اگر دخانیات مصرف میسپردند ما نیز چنین میها گوش میانهاگر به تر
خوابیدیم... اگر در حق پدر و خواندند ما نیز میخوابیدند و نماز نمیکردیم... و اگر میمصرف می

 رفتیم...کردیم... همراه با آنان در باطل فرو میکردند ما نیز بدی میمادر بدی می

 به آن چنان ایمانی نداشتیم که ما را از گناه باز دارد...«... انگاشتیمو روز جزا را دروغ می: »و چهارم

 «...تا آنکه یقین )مرگ( ما در رسید»

 فرماید:خداوند متعال می

 50چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 «...پس شفاعِت شفاعت کنندگان هیچ سودی برایشان ندارد»

                                                           

 12-18ـ مدثر: 49
 18ـ مدثر: 50
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شتگان خداوند جمع شوند و برای کافر شفاعت کنند تا ی پیامبران و فرآری به خدا سوگند اگر همه
خداوند او را از آتش بیرون آورد، خداوند از آنان نخواهد پذیرفت... چرا که شفاعت برای کافران 

 سودی ندارد...

 دانم حرف چه کسی را گوش دهم؟!نمی

بلند به مدرسه ای با لباس دهند، دختر بچهدر یکی از کشورهای مسلمان که به حجاب اهمیت نمی
 رفت...می

گفت: این چه لباسی است؟ زد و میدید سرش فریاد میاما خانم معلم هر بار او را با این لباس می
 هایت دامن کوتاه بپوش!کالسیمثل هم

 یکی از روزها خانم معلم بیش از پیش عصبانی شد...

م مرا به خاطر لباس بلندم از ریخت به خانه آمد و به مادرش گفت: معلدخترک در حالی که اشک می
 مدرسه اخراج خواهد کرد...

 خواهد تو بپوشی...مادر گفت: اما این لباسی است که خداوند می

 خواهد...دختر گفت: درست است... اما خانم معلم نمی

خواهد... حال حرف کدام یک را گوش خواهد... و خداوند میمادر گفت: خانم معلم نمی
هایش را به تو کنی که تو را به وجود آورد و به این شکل آفرید و نعمتطاعت میدهی؟ از خدایی امی

عطا کرد؟ یا از خانم معلم که خودش مخلوق خدا است و حتی صاحب سود و زیان خودش 
 نیست؟

 کنم...دختر گفت: از خدا اطاعت می

 فردا، باز آن دختر با لباس بلند به مدرسه رفت...

 ا دید به شدت او را سرزنش کرد...خانم معلم تا لباس او ر
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دانم از کدام ریخت گفت: نمیدختر نتوانست طاقت بیاورد و زد زیر گریه و در حالی که اشک می
 یک اطاعت کنم؟ تو یا او؟

 معلم گفت: او دیگر کیست؟

 گفت: الله!

به حرف تو  خواهی بپوشم یا حرف او را گوش دهم ودانم از تو اطاعت کنم و لباسی را که تو مینمی
 توجه نکنم!

های معلم سرازیر شد و گفت: نه؛ از او اطاعت کن... من هم از او اطاعت اینجا بود که اشک
 کنم...می

 کنی؟اکنون... تو از چه کسی اطاعت می

 زنی در کنار قبرستان...

ه ی راگشتیم... شوهرم در میانهگفت: پیش از مغرب داشتیم از یک مهمانی خانوادگی برمیمی
اتوموبیلش را کنار یک مسجد متوقف کرد که همجوار با یک قبرستان بود و خود به مسجد رفت... 

 شد و من تنها در اتوموبیل نشسته بودم... هوا داشت تاریک می

لرزم... با خودم تصور کردم که این آخرین دیدار است و دارم دنیا را وداع احساس کردم دارم می
ها دوست و آشنا که با ما بودند امروز زیر خاک ستان انداختم... دهگویم... نگاهی به قبرمی

شوند و هر کدام شوند... زیر خاک نهاده میی آخرت میهستند... هزاران جنازه روزانه رهسپار خانه
 شوند...به تنها با سرنوشت خود روبرو می

ند... اینجا، آری اینجا پشت شوکنند و سپس فراموش میهایشان چند روزی برایشان گریه میخانواده
چیزان و امیران، قدرتمندان و دیوارهای این گورستان همه یکی هستند: ثروتمندان و فقیران، بی

ها یا روند و هر یک از آنان با نیکیگناهان... همه به زیر این خاک میضعیفان، ظالمان و بی
 اند روبرو خواند شد...هایی که از پیش فرستادهبدی

 ن!خدای م
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ای اگر همین االن قلب من از حرکت باز ایستد و به جای آنکه به نزد کودکان خود بازگردم در چاله
 تاریک دفنم کنند چه خواهد شد؟

نشین و مونس و همدم... بدون دوستان و نزدیکان... من و تنهایی... تنهای تنها... در جایی بدون هم
 انتظار حساب و سوال و عذاب...

کنند و سپس فراموشم ندان و دوستانم اما دستان خود را از خاک قبر من پاک میخانواده و فرز
 فرماید:گوید الله متعال که میکنند و یادم نخواهند کرد... راست میمی

 51چ ىئ مئ حئ جئ ی چ

 «...ی آنان روز قیامت به تنهایی به نزد او خواهند آمدو همه»

 سخن پایانی

ی مروارید پوشیده... این سخنان را به آرامی خطاب به تو خواهم ا و در پایان ای گوهر گرانبها...
 گفت و امیدوارم پیش از آنکه به گوشت برسد، به قلبت وارد شود...

فریب تعداد بسیار گناهکاران را مخور... فریب تعداد زیاد کسانی را مخور که در مورد حجاب و 
 کنند...انگاری میرفتار با پسران سهل

ها و تلویزیون ی فکر و ذکرشان فیلماسیر عشق و دلدادگی و انجام حرام هستند... همه یا دخترانی که
 کنند...است... بدون هیچ هدفی زندگی می

های راه دین بسیار کنیم... دورانی که سختیها زندگی میبگذار بی پرده بگویم... ما در دوران فتنه
هایی که انجام فحشا را آسان کار دارند... فتنههایی که با چشم و گوش ما سر و اند... فتنهشده
 کنند...اند یا به سوی مال حرام تشویق میکرده

در پی »فرماید: اش میدرباره ـ صلی الله علیه وسلم ـتا جایی که وضعیت ما نزدیک به دورانی شده که پیامبر 
انند در دست گرفتن ها مشما روزهای سختی در پیش است... روزهایی که صبر پیشه کردن در آن

                                                           

 15مریم:  -51
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اخگر است... برای کسی که در این روزها اعمال نیک انجام دهد اجر پنجاه تن از شماست که 
 52«...بلکه مانند شما»ها؟ فرمود: گفتند: ای پیامبر خدا... یا مانند آن«... عملی مانند او انجام داده

م اعمال نیک کمتر یار و یاوری شود که در آخر الزمان در راه انجابرای این اجر آنان بیشتر می
دهند و یابند... انسان نیکوکار در آن زمان میان گناهکاران غریب است... آنان موسیقی گوش میمی

نگرد... حتی گرفتار جادوگری و کنند و او به حرام نمیدهد... به سوی حرام نگاه میاو گوش نمی
 شوند، اما او بر راه توحید است...شرک می

اسالم غریبانه آغاز شد و »فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـزد امام مسلم روایت است که رسول الله همچنین ن
آری خوش به « دوباره همانطور که آغاز شد دوباره غریب خواهد شد؛ پس خوش به حال غریبان

 حال غریبان...

زمانی بر شما نخواهد آمد » فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـهمچنین نزد بخاری روایت است که پیامبر خدا 
 مگر آنکه پس از آن بدتر خواهد بود، تا آنکه به دیدار پروردگار خود بروید...

به »به نقل از الله متعال فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـهمینطور بزار با سند حسن روایت نموده که پیامبر 
واهم کرد... اگر در دنیا خود را از من ام یکجا نخعزتم سوگند دو ترس و دو احساس امنیت را بر بنده

ایمن داشت در آخرت او را هراسان خواهم نمود و اگر در دنیا تقوای مرا پیشه ساخت در آخرت او را 
 «...امنیت خواهم داد

آری... هر کس در دنیا ترسان بود و جالل خداوند را بزرگ داشت در روز قیامت نیز احساس امنیت 
داوند شاد خواهد شد و از جمله بهشتیانی خواهد بود که الله متعال دربارٔه خواهد کرد و به دیدار خ

 فرماید:آنان می

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ       ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ

 53چ   ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې

                                                           

 اند.حدیثی است حسن که ترمذی و حاکم و دیگران روایت کرده -52
 28-25طور:  -53
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گویند ما پیشتر در ( می25پرسند )کنند و از یکدیگر میو برخی از آنان رو به برخی ]دیگر[ می»
( پس الله بر ما منت نهاد و ما را از عذاب مرگبار حفظ کرد 21ی خود ترسان بودیم )خانوادهمیان 

 «...خواندیم که او همان نیکوکار مهربان است( ما پیشتر او را فرا می27)

اند و تنها مشغولیتشان شکم و زیر شکم است... کسانی که خود را از اما کسانی که رو به گناه آورده
 دانند، آنان در آخرت ترسان و هراسان خواهند بود...د در امان میعذاب خداون

 فرماید:الله متعال می

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېچ

 54 چ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ

 خواهد آنان به[ عملشان یجزا] و ینیبیم کهراسنا اندداده انجام آنچه از را ستمگران[ امتیق در]»
 نزد بخواهند را آنچه بهشتند یهاباغ در اندردهک ستهیشا یارهاک و ردهآو مانیا هک یسانک و دیرس

 «...میعظ فضل همان است نیا داشت خواهند پروردگارشان

 خواهرم بر الله توکل کن... تو بر راه روشن حق هستی...

 اند، و کمی پایداران، فریبت ندهد...بسیار بودن زنان و دخترانی که سقوط کرده

 رهروان این راه اندکند...دلتنگ نشو که 

 ی مردان...ها و ای سازندهی نسلای تربیت کننده

 هایی بود برآمده از درون...ها نصیحتاین

 ام...ام و صادقانه آن را تقدیم تو کردهکه روح خود را در آن ریخته

 از خداوند خواهانم تو را در حفظ و رعایت خودش بدارد...

 وای دعوتگر قرار دهد...و تو را از زنان مومن با تق

                                                           
 22شوری:  -54
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 حتی اگر به نصیحت من عمل نکنی باز هم خواهر من هستی و خواهان خیر برای تو خواهم بود...

 و هیچگاه دست از حمایت و خیرخواهی تو بر نخواهم داشت...

 آرزویم این است که تالشم بیهوده نباشد...

 و توفیقی نیست مگر از جانب الله...

 له وبرکاته...والسالم علیک ورحمة ال

 برادر دعاگویت:

 محمد بن عبدالرحمن العریفی

arefe@arefe.com 
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